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Biologia R 

Ewa Kurek-Koloch 
 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach uzyskując tytuł finalisty bądź laureata na etapie wojewódzkim 
lub: 

 biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej, w samodzielnym rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, wymagające 
kreatywności i analizy problemowej, 

 jego osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania  edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej z danych zajęć 
edukacyjnych,  

 wyjaśnia, przedstawia zależności lub związki czasowe, przestrzenne, przyczynowo-skutkowe (rozpoznając 
przyczynę i skutek oraz wskazując drogę, która prowadzi od przyczyny do skutku), 

 uzasadnia, podaje fakty biologiczne, przemawiające za poglądem, opinią lub przeciwko, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi 
umiejętnościami, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

 sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych, 

 wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dobrej z danych zajęć edukacyjnych, 

 porównuje, wskazuje podobieństwa i różnice między obiektami, procesami, zjawiskami, teoriami oraz 
wyjaśniania przyczyny tych podobieństw i różnic, 

 zna najważniejsze pojęcia, posiada wiadomości i podstawowe umiejętności, 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod 
kierunkiem nauczyciela, 

 jest aktywny w czasie lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dostatecznej z danych zajęć edukacyjnych, 

 opisuje budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg procesu, zjawiska, doświadczenia, bez 
wyjaśniania przyczyn (nie ogranicza się tylko do nazw)  

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,  

 wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dopuszczającej z danych zajęć 
edukacyjnych, 

 wymienia nazwy (np. narządów, procesów, elementów budowy, gatunków) 

 przedstawia (określa) istotę procesu, zjawiska lub jego przyczynę, używając terminologii biologicznej, 

 ma poważne braki w wiedzy, które można  uzupełnić, 

 braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste zadania, wymagające zastosowania podstawowych 
umiejętności. 



4 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej  z danych zajęć 
edukacyjnych, 

 nie potrafi wymienić nazw (np. narządów, procesów, elementów budowy, gatunków), 

 ma braki w wiedzy uniemożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

 uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać typowe zadań wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności. 

METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

1.Wypowiedzi ustne (oceniane pod względem rzeczowości, znajomości i stosowania pojęć  
    biologicznych, umiejętności formułowania wypowiedzi, rozwiązywanie zadań).  
    Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji  
    powtórzeniowych - z całego działu. 

2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane. 

3. Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane   
    tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą (przy   
    spełnionych wymaganiach na ocenę bardzo dobrą).  

     4. Referaty i prezentacje przygotowane na podstawie dostępnych źródeł informacji  
5. Karty pracy, zadania, ćwiczenia – samodzielna lub grupowa praca ucznia z przygotowaną kartą 

     6. Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność  
    samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących   
    do wyciągania wniosków, przestrzeganie przepisów bhp. 
7. Zakończony sukcesem udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych 

OCENIANIU PODLEGAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 1. Prace pisemne – kartkówki, sprawdziany 
a) uczeń  nieobecny  na sprawdzianie, kartkówce z uzasadnionych przyczyn ma obowiązek napisać  
    zaległy sprawdzian, kartkówkę w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły 

b) odpisywanie ,,ściąganie” na sprawdzianie, kartkówce; samowolna zmiana grupy; opuszczenie swojego   
    miejsca bez zezwolenia nauczyciela; porozumiewanie się z innymi uczniami; wygłaszanie głośnych  
    uwag i komentarzy itp. równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej  
    poprawy 

c) Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie ustalonym z  
     nauczycielem 

d) uczeń ma możliwość poprawy oceny dopuszczającej ze sprawdzianu. Poprawy oceny dokonuje się  
     podczas konsultacji w ciągu 2 tygodni licząc od dnia jej otrzymania. Poprawa oceny odbywa się tylko  
     jeden raz i obie oceny (niedostateczna i ocena z poprawy) są zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

e) uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania  obowiązkowe na sprawdzianie na ocenę bardzo dobrą  i  
    bezbłędnie rozwiąże zadania dodatkowe otrzymuje ocenę celującą 

UZUPEŁNIANIE ZALEGŁOŚCI PRZEZ UCZNIA 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych zajęciach  
     pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości. 

b) Nauczyciel może uznać usprawiedliwienie nieprzygotowania ucznia do lekcji zapisane w dzienniczku  
     przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego nauczyciela  
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c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności to jest  
    zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do 2 tygodni od dnia powrotu  
    do szkoły 

Inne: 

Zeszyt przedmiotowy                                                                                                                                    
uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami nauczyciela (zapisy czytelne, 
schludny) oraz przynosić go na każdą lekcję. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu na lekcji zobowiązany jest prowadzić 
notatki na kartce a następnie przepisać je do zeszytu. Na poziomie rozszerzonym uczeń powinien posiadać 
Maturalne Kart Pracy i pracować z zadaniami zgodnie z wytycznymi nauczyciela. 

USTALANIE ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z BIOLOGII 

1. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna. 

2. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia systematyczną pracę i  
    postępy ucznia od początku roku szkolnego. 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z 
OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII. 

1. Uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą ze sprawdzianu, do którego może przystąpić jeden raz, 
    na zajęciach dodatkowych (konsultacjach), w terminie do dwóch tygodni po oddaniu prac. 

2. Uczeń ma prawo do nie oceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 

3. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji tylko na wyraźną, pisemną prośbę rodziców/prawnych   
    opiekunów (nie dotyczy to wcześniej zapowiadanych sprawdzianów).  

4. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu ma możliwość udziału w  
    konsultacjach z nauczycielem lub korzysta z pomocy koleżeńskiej. 

 

Statut Szkoły 

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych  

     1) Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeśli w 
ciągu roku szkolnego: 

         a) nie unikał sprawdzianów pisemnych, 

         b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

         c) uzyskiwał oceny  bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, 

         d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych  
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Chemia R 

Weronika Knopek 

Metody i narzędzia oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

- odpowiedź ustna, obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowych - z całego działu, 

- kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziana - obejmuje 
materiał wskazany przez nauczyciela, 

- sprawdzian obejmujący minimalnie jeden dział, zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem. Za 
ściąganie na sprawdzianie, kartkówce uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości 
poprawy. Każdą zapowiedzianą pracę pisemną można poprawiać jeden raz w przeciągu dwóch 
tygodni od momentu oddania pracy, ocen z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i 
zadań domowych nie można poprawiać. 

- wiedza i umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału.  

- zadania domowe. Uczeń może być sprawdzany z wykonania zadania domowego poprzez odpowiedź 
ustną lub pisemną na lekcji. Wymaganie zadań w formie pisemnej w zeszycie przedmiotowym lub na 
kartkach nauczyciel każdorazowo zapowiada. Prace zaległe należy uzupełnić i pokazać nauczycielowi 
na następnej lekcji. 

- usprawiedliwienia - uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na prośbę rodziców (wymagany 
wpis w dzienniczku ucznia). Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje tylko: odpowiedzi ustne, zadania 
domowe, niezapowiedziane kartkówki. 

- uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika 

- uczeń jest aktywny i kulturalny na lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, odpowiada na pytania, 
pozwala zaprezentować się innym. 

- uczeń nie spóźnia się na lekcje. 

- nauczyciel posługuje się następującą skalą przeliczając punkty zdobyte przez ucznia w pracy 
pisemnej na oceny: 

40% - 50% dopuszczający   79% – 85%  dobry 

51% – 56%  –dostateczny   86% – 91%  +dobry 

57% – 64%  dostateczny   92% – 95%  - bardzo dobry 

65% – 71%  +dostateczny   96% – 100%  bardzo dobry   

72% – 78%   - dobry  

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych. 

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej, w samodzielnym rozwiazywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, wymagające 
kreatywności i analizy problemowej, 
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-korzysta z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 

-formułuje problemy i dokonuje analizy, syntezy nowych zjawisk, 

- posługuje się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii, 

- udowadnia swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 
samodzielnie wiedzy, 

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności dopełniające określone w podstawie 
programowej i realizowanym programie, 

-stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

-wykazuje dużą samodzielność korzystając z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego 
pierwiastków, wykresów, tablic chemicznych, zestawień, encyklopedii, Internetu, 

- projektuje i bezpiecznie wykonuje eksperymenty chemiczne, 

- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

- rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności, 

-wykazuje się aktywną postawą w czasie dyskusji na lekcji, 

-bierze udział w konkursach chemicznych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z 
chemią, 

-potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 
przewidzianą podstawą programową również pokrewnych przedmiotów. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i 
problemów, 

- korzysta ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł wiedzy chemicznej (układ okresowy pierwiastków, 
wykresy, tablice i inne ), 

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

-rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności, 

-zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

-aktywnie pracuje w czasie lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są 
konieczne do dalszego kształcenia, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, typowych zadań teoretycznych lub 
praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

-korzysta z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 
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- bezpiecznie wykonuje doświadczenie chemiczne, 

-pisze i uzgadnia proste równania reakcji chemicznych, 

-rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne: 

-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

-rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory 
chemiczne i równania chemiczne, 

-zna symbolikę chemiczną 

-prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań koniecznych wynikających z 
podstawy programowej, a jego braki uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo 
wyższej. 
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Fizyka R 

Marek Jajkiewicz 

WYMAGANIA PODSTAWOWE (OCENA dopuszczająca , dostateczna) 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie,  że potrafi:                                                                              

 zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych    

 podaje definicje podstawowych wielkości fizycznych i ich jednostki 

 prawidłowo zamienia jednostki wielkości fizycznych     

 prawidłowo wykonuje podstawowe działania matematyczne 

 zna prawa, zasady fizyczne, i wykorzystuje je do opisu prostych zjawisk fizycznych 

 wskazuje przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie, życiu codziennym, technice 

 w miarę prawidłowo posługuje się językiem fizyki (pojęciami fizycznymi) 

 czyta ze zrozumieniem teksty fizyczne 

 zna wzory fizyczne i na ich podstawie oblicza wielkości fizyczne           

 rozwiązuje proste (typowe) zadania fizyczne rachunkowe, graficzne (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela)  

 na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykresy zależności fizycznych                     

 na podstawie wykresu odczytuje wielkości fizyczne 

 wykonuje proste doświadczenia fizyczne i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników 

 przestrzega zasad BHP podczas wykonywania doświadczeń 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ( OCENA dobra, bardzo dobra, celująca) 

Obejmują wszystkie wymagania podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną) i ponadto: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie,  że potrafi: 

 posługuje się poprawnym językiem fizycznym w opisie zjawisk fizycznych 

 rozwiązuje nietypowe  zadania i problemy fizyczne, przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania, samodzielnie 
rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności 

 potrafi formułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych 

 prawidłowo rozwiązuje zadania fizyczne, przeprowadza odpowiednią analizę zadania (wielkości dane, szukane, 
rysunek, zamiana jednostek, korzysta z prawidłowych wzorów, przekształca wzory,  wykonuje działania na 
jednostkach, wskazuje prawa fizyczne, stosuje poprawny zapis matematyczny, interpretuje otrzymany wynik, 
odpowiedź) 

 formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo 

 prawidłowo przekształca wzory (oblicza każdą z wielkości występującą we wzorze) 

 wykonuje działania na jednostkach 

 podaje wymiary jednostek fizycznych 

 sprawnie posługuje się aparatem matematycznym  

 objaśnia zasadę działania przyrządów i urządzeń 

 podaje interpretację fizyczną pojęć fizycznych 

 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł 

 łączy wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań, problemów fizycznych 

 wykorzystuje narzędzia matematyki i formułuje sądy oparte na rozumowaniu matematycznym 

 samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek błędów 

 wykorzystuje i przetwarza informacje zapisane w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków 

 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje 

 rozwija zainteresowania fizyką 

 potrafi pracować w zespole 

 dzieli się swoją wiedzą z innymi 
Tryb  i warunki uzyskiwania wyższej oceny rocznej niż przewidywana 
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Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana po spełnieniu wymagań określonych w 
Statucie Szkoły i napisaniu sprawdzianu w którym wiadomości i umiejętności odpowiadają wymaganiom 
edukacyjnym na ocenę o którą uczeń się ubiega. 
Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia 
1. Sprawdzian 

- samodzielna praca ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału- sprawdzian 
zapowiadany jest z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem 

2.   Kartkówka 
      - pisemna samodzielna praca ucznia na lekcji obejmująca wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji 
3.   Odpowiedź ustna 
      - sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi( pytania sprawdzające 

wiadomości i umiejętności uczniów w formie ustnej nie obejmują treści wyłącznie z trzech ostatnich lekcji – 
uczeń odpowiada na pytania z fizyki których treść objęta jest programem nauczania lub została rozszerzona 
przez nauczyciela w czasie lekcji) 

     Ocena zależy od: 
- poziomu wymagań edukacyjnych 
   -  zawartości merytorycznej i rzeczowej odpowiedzi 
   -  poprawności stosowania języka fizyki 
   - sposobu wypowiedzi ( umiejętności formułowania i wyrażania myśli ) 
   -  argumentacji: wyrażania sądów, uzasadnienia 
4.  Prace długoterminowe: referaty i prezentacje  przygotowane na podstawie dostępnych źródeł informacji 
5.  Karty pracy ucznia – samodzielna lub grupowa praca ucznia z przygotowaną kartą w czasie lekcji 
6.  Diagnoza  ,,na wejściu” – sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia na rozpoczęciu edukacji w liceum 

ogólnokształcącym dająca informację zwrotną o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności ucznia z 
fizyki po ukończeniu nauki w szkole podstawowej                

7.  Badanie wyników nauczania, mała matura, matura próbna 
8.  Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
9.  Udokumentowana aktywność ucznia poza lekcjami fizyki w szkole  
 
Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia 
1. Prace pisemne – sprawdziany, kartkówki 

a) uczeń  nieobecny  na sprawdzianie , kartkówce z uzasadnionych przyczyn ma obowiązek napisać zaległy 
sprawdzian , kartkówkę w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły 

b) odpisywanie  ,,ściąganie” na sprawdzianie, kartkówce; samowolna zmiana grupy; opuszczenie swojego 
miejsca bez zezwolenia nauczyciela; porozumiewanie się z innymi uczniami; wygłaszanie głośnych uwag i 
komentarzy itp.  równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy 

c) uczeń ma możliwość poprawy w semestrze 2 dowolnie wybranych przez siebie ocen (np. ze sprawdzianu, 
kartkówki, odpowiedzi ustnej, zadania domowego i innych). 
Poprawy oceny dokonuje się podczas konsultacji w ciągu 2 tygodni licząc od dnia jej otrzymania. 
Poprawa oceny odbywa się tylko jeden raz i obie oceny (np. ocena niedostateczna  i ocena z poprawy ) są 
zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

d) uczeń , który rozwiąże wszystkie zadania  obowiązkowe na sprawdzianie na ocenę bardzo dobrą  i 
bezbłędnie rozwiąże zadania dodatkowe otrzymuje ocenę celującą 

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny 
cyfrowe wg kryteriów. 

a) uczeń  nie posiada wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuowania nauki; d0 40%, ocena 
niedostateczna 

b) uczeń posiada wiadomości i umiejętności podstawowe i konieczne; powyżej 40-50%, ocena 
dopuszczająca 

c) Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i posiada podstawowe umiejętności; powyżej 51 – 57% ocena 
– dostateczny, powyżej 57 – 65 ocena dostateczny, powyżej 65 – 72% ocena + dostateczny 
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d) Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych; powyżej 72 – 79% ocena – 
dobry, powyżej 79 – 86% ocena dobry, powyżej 86 – 92% ocena + dobry 

e) Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych; powyżej 92 – 96% ocena – bardzo 
dobry, powyżej 96 – 100% ocena bardzo dobry 

f) Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza program w sposób twórczy, ocena celujący 

inne: 

 zeszyt przedmiotowy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami 
nauczyciela (zapisy czytelne, schludny) oraz przynosić go na każdą lekcję z podręcznikiem i zbiorem zadań. Jeżeli 
uczeń nie ma zeszytu na lekcji zobowiązany jest prowadzić notatki na kartce a następnie przepisać je do zeszytu.  

 nieprzygotowanie ucznia do lekcji uczeń może zgłosić w ciągu semestru tylko tyle                 nieprzygotowań  ile 
jest godzin lekcji fizyki w ciągu tygodnia nieprzygotowanie uczeń zgłasza niezwłocznie na początku lekcji uczeń 
zgłaszający nieprzygotowanie do lekcji fizyki nie pisze w tym dniu np. niezapowiedzianej kartkówki, nie 
podlegają w formie ustnej na ocenę jego wiadomości i umiejętności uczniowi, który wykorzystał limit 
nieprzygotowań na dany semestr  w sytuacjach wyjątkowych Rodzic może napisać nieprzygotowanie w 
dzienniczku ucznia  

 praca domowa ucznia ocena zależy od:  
- sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie) 
- jakości i staranności rozwiązania  

 uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za: 
- nieusprawiedliwiony brak pracy domowej                                                                                                             
- odpisanie rozwiązania zadanej pracy  
- brak niezbędnych obliczeń przedstawiających tok rozumowania prowadzących do otrzymanego wyniku                                                                                                                                                                                
- brak pracy domowej nie zgłoszonej na samym początku lekcji 

Ustalenie śródrocznej i końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z fizyki 

Wystawiając śródroczną i końcowo roczną ocenę nie przewiduje się tzw. ,,zdawania” w celu podwyższenia 
oceny. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. Ustalana jest wyniku 
analizy wszystkich otrzymanych ocen ze szczególnym uwzględnieniem postępu edukacyjnego ucznia. Ocena 
końcoworoczna ustalana jest w oparciu o oceny zdobyte w ciągu całego roku szkolnego. 
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Geografia R  

Agata Smętek 

1. Ocenianie ma na celu: 

a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 

b) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań przedmiotem, 

c) uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 

d) motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, 

e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Uczniowie otrzymują oceny z geografii za: 

a) odpowiedzi ustne (oceniane pod względem rzeczowości, znajomości i stosowania pojęć geograficznych, 

umiejętności formułowania wypowiedzi, rozwiązywanie zadań). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje 

znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu, 

b) kartkówki nie są zapowiadane i obejmują zakres treści z 3 ostatnich lekcji, 

c) sprawdziany pisemne obejmują zakres treści ustalony przez nauczyciela i zapowiadane są, z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

d) znajomość mapy - sprawdzana w formie odpowiedzi ustnej (przy mapie) lub pisemnej (konturówka), 

e) referaty i prezentacje przygotowane na podstawie dostępnych źródeł informacji, 

f) karty pracy, 

g) prace domowe, 

h) systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność 

samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do 

wyciągania wniosków. Uczeń może otrzymywać za udział w dyskusji na lekcjach plusy i minusy, gdy zgromadzi 

pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą. 

i) Udział w konkursach przedmiotowych wewnętrznych i zewnętrznych. 

3. Obowiązkiem ucznia jest: 
a) zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi z geografii, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
ucznia, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, 
b) staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 
c) samodzielne odrabianie prac domowych i innych zadań powierzonych przez nauczyciela, 
d) posiadanie na każdej lekcji podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń jeżeli taki jest wymagany, 
e) oddawanie prac w ustalonym przez nauczyciela terminie, 
f) napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni w przypadku dłuższej nieobecności ucznia z 
powodu choroby lub innej sytuacji losowej, 
g) napisanie zaległego sprawdzianu na następnej lekcji w przypadku nieobecności 1 – dniowej ucznia na której 
zapowiedziany był sprawdzian. 
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4. Uczeń ma prawo: 
a) do systematycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, wystawionej przez nauczyciela, w różnych formach 
i warunkach zapewniających jej obiektywność. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego rodziców i na bieżąco 
są wprowadzane do dziennika elektronicznego. 
b) raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konieczności podawania przyczyny 
(nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji), 
d) uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. 
5. Ogólne kryteria oceniania: 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
- w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z geografii określone programem nauczania,  
- w sposób prawidłowy posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i prezentowaniu 
wniosków oraz zależności geograficznych, 
- potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości, 
-  zna i potrafi w sposób prawidłowy wykorzystać różne rodzaje map, 
 - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych,  
-  potrafi rozwiązywać zadania o wysokim stopniu złożoności; zadania z konkursów geograficznych, 
- proponuje rozwiązania nietypowe, 
-  w sposób krytyczny dobiera fakty z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii) oraz analizuje je, w 
celu wytłumaczenia przebiegu zjawisk i procesów występujących w naukach geograficznych, 
- wykazuje się szczególnym zainteresowaniem przedmiotem,  
- aktywnie pracuje na lekcjach,  
- bierze udział konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - osiąga sukcesy w Olimpiadzie Geograficznej.  
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii,  
- dokładnie tłumaczy i bezbłędnie stosuje pełen zakres specjalistycznych terminów geograficznych, popiera 
przykładami zdefiniowane pojęcia, 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 
- krytycznie ocenia przemiany środowiska przyrodniczego oraz zmiany społeczno-kulturowe, gospodarcze w 
skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, 
- rozpoznaje charakter, dynamikę procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, 
regionalnej, krajowej i globalnej, 
- rozumie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz wzajemnych zależności 
w systemie człowiek – przyroda, 
- rozumie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa kulturowego, 
- analizuje fakty w obrębie geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w celu interpretowania zjawisk i 
procesów, 
- trafnie wyciąga wnioski na podstawie analizy stanu środowiska geograficznego, przewiduje  skutki 
działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym,  
-  precyzyjnie konstruuje złożone wykresy i diagramy,  
- identyfikuje relacje między poszczególnymi komponentami środowiska na podstawie interpretacji 
przedstawionych zjawisk na różnych mapach, wykazuje się umiejętnością całościowego spojrzenia na 
środowisko geograficzne, 
- stawia pytania, formułuje i weryfikuje hipotezy; proponuje rozwiązania problemów dotyczących środowiska 
geograficznego, 
 - wykazuje się dużym zainteresowaniem przedmiotem,  
- aktywnie pracuje na lekcji.  
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji zachodzących 
w przestrzeni geograficznej,  
- zna i w sposób prawidłowy potrafi wykorzystać różne rodzaje map, 
- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  
- w sposób prawidłowy posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i prezentowaniu 
wniosków oraz zależności geograficznych. 
- samodzielnie pracuje z podręcznikiem, atlasem i materiałami źródłowymi,  
– charakteryzuje rodzaje zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i społecznoekonomicznej, 
– zauważa przemiany środowiska przyrodniczego oraz zmiany społeczno-kulturowe, 
gospodarcze w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, 
– wyszukuje w różnych źródłach informacje z zakresu geografii fizycznej i społecznoekonomicznej, 
– interpretuje i wyciąga wnioski na podstawie analizy wykresów i diagramów różnych 
typów oraz treści planów, map fizycznogeograficznych, społeczno-ekonomicznych, 
fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, 
- aktywnie pracuje na lekcji. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się 
geografii, 

- posługuje się językiem geograficznym podczas rozwiązywania zadań i prezentowaniu wniosków oraz 
zależności geograficznych, 

 - wyodrębnia, poprawnie nazywa zjawiska geograficzne, 
- podaje przykłady przebiegu zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, 
- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,  
- analizuje podstawowe zależności,  
- próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko. 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w ograniczonym zakresie, a braki w wiadomościach i 
umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,  
- posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji,  
- nazywa podstawowe zjawiska i procesy z zakresu geografii fizycznej i społecznoekonomicznej, 
- rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,  
- wskazuje proste przykłady zjawisk geograficznych w przyrodzie i życiu codziennym 
- rozpoznaje proste zależność między zjawiskami przyrodniczymi i społeczno – ekonomicznymi, 
- potrafi korzystać z planów, map fizycznogeograficznych, społecznoekonomicznych, fotografii, zdjęć 
lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie pracuje na lekcji,  

– nie zna i nie rozumie podstawowych definicji geograficznych, 

– nie rozpoznaje podstawowych zjawisk i procesów z zakresu geografii fizycznej i 

społeczno-ekonomicznej, 

– popełnia liczne błędy merytoryczne. 

6. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się zgodnie ze Statutem Szkoły. 
7. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących uzyskanych przez ucznia ale 
uwzględnia postęp wiedzy i umiejętności nabytych w ciągu roku oraz wkład pracy ucznia. 
8. Ocenianie uczniów z dysfunkcjami i z orzeczeniami odbywa się na podstawie opinii z poradni 
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.  
8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w 
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formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w 
trakcie całego roku szkolnego, jeśli: 
 a) nie unikał sprawdzianów pisemnych, 
 b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 
 c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a 
 liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen, 

 d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 
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Historia P 

Grzegorz Simiłowski 
Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 

 Umieszcza wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia znaczenie 
podstawowych pojęć historycznych 

 Rozróżnia i nazywa różnego rodzaju źródła historyczne. 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach i potrafi je porównać. 

 Odnajduje  informacje w podręczniku, encyklopedii, słowniku lecz nie potrafi ich połączyć w spójną całość. 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne 

Poziom wymagań podstawowych  (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje  dane kartograficzne 

 Tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia społecznego w danym czasie. Określa główny problem 
używając właściwej terminologii 

 Posługuje się mapami historycznymi 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów historycznych  

 Formułuje  definicje pojęć 

 Rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych dodatkowych 
wskazówek 

 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii 

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności pomiędzy różnymi 
dziedzinami życia społecznego 

 Dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa 

 Dostrzega problem i buduje argumentację 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i użyte 
środki perswazji 

 Dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny 
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 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 

 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

Poziom wymagań dopełniających ( na ocenę bardzo dobrą), uczeń: 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację historyczną 
integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów 

 Wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą 

Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i potwierdza to w 
toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub olimpiady  uzyskując tytuł finalisty bądź laureata  

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach historii w liceum 

1. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji 

a. Podręcznik 

b. Zeszyt przedmiotowy z historii  

2. Formy i narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia 

a. Odpowiedzi ustne – z 2 ostatnich tematów lekcji 

b. Kartkówki  - z 2 ostatnich tematów lekcji 

c. Ćwiczenia z analizy źródeł historycznych 

d. Ćwiczenia z analizy mapy 

e. Sprawdziany wiadomości i umiejętności. Sprawdzian zapowiadany jest z minimum 
tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza go lekcja powtórzeniowa 

3. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna 

4. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia systematyczną pracę i 
postępy ucznia od początku roku szkolnego 

5. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny, innej niż niedostateczna, w ciągu śródroczna w terminie do 
dwóch tygodni od daty jej otrzymania 

6. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie ustalonym z 
nauczycielem 

7. Uzupełnianie zaległości przez ucznia 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych zajęciach 
pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomościi zadań domowych. 
b) W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może uznać usprawiedliwienie  ucznia do lekcji zapisane w 
dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego nauczyciela  
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c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności to jest 
zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do dwóch tygodni od dnia 
powrotu do szkoły 

8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w formie 
sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego 
roku szkolnego,  jeśli: 

         a) nie unikał sprawdzianów pisemnych, 

          b) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

  c) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a liczba tych ocen 
(lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen, 

          d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.  

 

 

Rafał Stopa 
Uczeń jest zobowiązany do: 

1. Posiadania zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika, 
2. Bycie przygotowanym z trzech ostatnich lekcji, 
3. Nie używania urządzeń mobilnych, 
4. Kulturalnej postawy, 
5. Napisania wszystkich sprawdzianów, 
6. Uzupełnienia notatek z lekcji na których był nieobecny. 

Uczeń ma prawo do: 

1. Udziału w konkursach przedmiotowych, 
2. Zgłoszenia w uzasadnionych przypadkach nieprzygotowania z niezapowiedzianej formy lekcji, 
3. Aktywnego uczestniczenia w lekcji . 

Metody kontroli wiadomości i umiejętności: 

1. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny treści. 
2. Kartkówka 
3. Odpowiedź ustna 
4. Praca na lekcji 
5. Ćwiczenia z analizy źródeł statystycznych 
6. Ćwiczenia z analizy tekstów 

Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie: 

 Sytuuje ważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni, 

 Odczytuje proste dane kartograficzne,  

 Posługuje się podstawowymi  pojęciami historycznymi,  

 Przy pomocy podręcznika tworzy plan, notatkę, 

 Rozróżnia i nazywa typowe źródła historyczne, 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach wprost, 

 Odnajduje proste informacje w podręczniku, encyklopedii, słowniku lecz nie potrafi ich połączyć w spójną 
całość. 
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Ocena dostateczna  
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową: 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne 

 Sytuuje w czasie wydarzenia historyczne 

 Odczytuje i interpretuje proste dane kartograficzne 

 Tworzy własną narrację historyczną, plan, notatkę, opis. Określa główny problem używając właściwej 
terminologii. 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych 

 Formułuje definicje pojęć historycznych 

 Zna i rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle wprost 

 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii 

Ocena dobra 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy 
programu nauczania, a także: 

 Ocenia wpływ wybitnych jednostek na bieg wydarzeń 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą 

 Interpretuje przedstawiane informacje w różnych tekstach kultury 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Porównuje dzieła sztuki z różnych epok 

 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa 

 Ocenia postawy wobec zagrożeń suwerenności państwa i praw obywatelskich 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i użyte 
środki perswazji 

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 

 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

 Tworzy narrację historyczną integrując informacje z różnych źródeł (notatka, streszczenie) 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania oraz potrafi: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 

 Sprawnie posługuje się wiedzą historyczną 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację historyczną 
integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje proste hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów 

 Dokonuje trafnej selekcji faktów uzasadniając własne stanowisko 

 Wyjaśnia i ustala związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 
historycznych 

 Analizuje w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą 

 Tworzy własną narrację historyczną, prezentację, rozprawkę 

Ocena celująca 
Uczeń: 
- Posiada wiedzę wykraczającą poza treści nauczania zawarte w podstawie programowej i potwierdza to w 

toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej 
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- Rozwiązuje zadania problemowe o podwyższonym stopniu trudności 

- Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych uzyskując tytuł finalisty bądź laureata na etapie 
wojewódzkim    
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Historia R 

Barbara Figlewicz 
 
Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą), uczeń: 

 Sytuuje wydarzenia w czasie i przestrzeni, odczytuje dane kartograficzne; wyjaśnia znaczenie prostych 
pojęć historycznych 

 Rozróżnia i nazywa źródła różnego rodzaju 

 Odczytuje informacje wyrażone w źródłach i potrafi je porównać 

 Odnajduje  informacje w podręczniku, encyklopedii, słowniku lecz nie potrafi ich połączyć w spójną całość 

 Posługuje się miarami czasu i nazwami epok, przedstawia ich ramy chronologiczne 

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej poprawnie umieszcza temat w czasie i przestrzeni, podaje jedynie 
kilka informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat, bez wskazywania związków między nimi; podaje 
również kilka nie zawsze uporządkowanych przykładów przyczyn i następstw omawianego zjawiska 

Poziom wymagań podstawowych  (na ocenę dostateczną), uczeń:  

 Odczytuje i interpretuje  dane kartograficzne 

 Tworzy plan, notatkę, opis różnych aspektów życia społecznego w danym czasie. Określa główny problem 
używając właściwej terminologii 

 Opisuje środowisko geograficzne w którym rozgrywały się wydarzenia 

 Dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń przełomowych, a także ciągłość procesów historycznych  

 Formułuje  definicje pojęć 

 Rozpoznaje źródła wiedzy o przeszłości 

 Wyszukuje, porównuje informacje wyrażone w źródle na podstawie dostarczonych dodatkowych 
wskazówek 

 Rozpoznaje budowle w stylu z danej epoki 

 Odróżnia fakty od opinii 

 Wyjaśnia znaczenie wydarzeń z przeszłości dla rozumienia świata współczesnego 

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej uczeń uwzględnia podstawową faktografię, poszerza ramy czasowe i 
przestrzenne omawianego tematu, w porządku chronologicznym przedstawia podstawowe informacje 

Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą), uczeń: 

 Ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa wydarzeń historycznych 

 Sprawnie posługuje się terminologią historyczną 

 Dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą, oraz zależności pomiędzy różnymi 
dziedzinami życia społecznego 

 Dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy 

 Odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Umie powiązać ze sobą fazy niektórych zjawisk złożonych 

 Porównuje różne formy organizacji państwa i społeczeństwa 

 Dostrzega problem i buduje argumentację 

 Wskazuje różnice w opisach tych samych wydarzeń przez różnych autorów, wyjaśnia ich intencje i użyte 
środki perswazji 

 Dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny 

 Sytuuje i porządkuje w czasie wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne 

 Dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju cywilizacyjnym  

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej wykazuje się rozumowaniem historycznym- podaje niektóre przyczyny 
i skutki omawianych wydarzeń, dostrzega podstawowe etapy omawianego zjawiska, umieszcza je 
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poprawnie w czasie i przedstawia szersze uwarunkowania danego zjawiska, wykazuje się zrozumieniem 
pojęć niezbędnych do właściwego przedstawienia tematu  

Poziom wymagań dopełniających ( na ocenę bardzo dobrą), uczeń: 

 Synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i dziejów ojczystych 

 Dostrzega dynamikę zmian w różnych formach życia społecznego 

 Ocenia wiarygodność i przydatność źródeł historycznych. Na ich podstawie tworzy narrację historyczną 
integrując informację pozyskane z różnych źródeł 

 Formułuje hipotezy, prezentuje własne stanowisko stosując właściwy dobór argumentów 

 Wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych 

 Dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą 

 W zadaniu odpowiedzi rozszerzonej objął swoimi rozważaniami cały wskazany w temacie okres, dokonał 
trafnej selekcji faktów, scharakteryzował zjawisko w ujęciu dynamicznym, podjął próbę powiązania 
różnych aspektów np. politycznym, militarnych, społecznych, gospodarczych, kulturowych, podjął próbę 
oceny omawianych wydarzeń, sformułował wnioski oraz odniósł się do ocen w historiografii  

 Sprawnie posługuje się chronologią historyczną  

Poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą), uczeń: 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach  uzyskując tytuł finalisty bądź laureata lub: 

 Rozwiązuje zadania problemowe (teoretyczne i praktyczne) w oparciu o wiedzę zawartą w podstawie 
programowej 

 Proponuje rozwiązania nietypowe wymagające kreatywności i analizy problemowej 

 Biegle posługuje się wiedzą zawartą w podstawie programowej 

 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

Ocenę niedostateczną ustala się uczniowi, jeśli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, a jego braki 
uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo wyższej.  

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

9. Pomoce dydaktyczne ucznia, które jest zobowiązany posiadać na lekcji 
a. Podręcznik 
b. Zeszyt przedmiotowy z historii  
c. Maturalne karty pracy 

10. Formy i narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia 
a. Odpowiedzi ustne – z 2 ostatnich tematów lekcji 
b. Kartkówki  - z 2 ostatnich tematów lekcji 
c. Ćwiczenia z analizy źródeł historycznych 
d. Ćwiczenia z analizy mapy 
e. Zadania odpowiedzi rozszerzonej  
f. Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny treści. 

Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza go lekcja 
powtórzeniowa 

g. Sprawdziany powtórzeniowe z epoki (dotyczy klasy 4A) 

11. Każda ocena bez względu na formę jest tak samo ważna 

12. Ocena śródroczna i roczna jest adekwatna do ocen bieżących, uwzględnia systematyczną pracę i 
postępy ucznia od początku roku szkolnego 

13. Uczeń ma prawo do poprawienia 1 oceny w ciągu śródroczna w terminie do dwóch tygodni od daty jej 
otrzymania 

14. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie ustalonym z 
nauczycielem 
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15. Uzupełnianie zaległości przez ucznia 

a) Udział w zawodach, konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym i innych zajęciach 
pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości zadań domowych. 
b) W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może uznać usprawiedliwienie  ucznia do lekcji zapisane w 
dzienniczku przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez innego nauczyciela  
c) Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności to jest 
zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w celu ich napisania w terminie do dwóch tygodni od dnia 
powrotu do szkoły 

    8. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w formie 
sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowych realizowanych w trakcie całego roku 
szkolnego, jeśli spełnia warunki określone w Statucie Szkoły.  

W tym celu musi napisać podanie do nauczyciela wraz z  uzasadnieniem. 
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Informatyka R 

Michał Klak 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria ocen niższych, a ponadto: 

 charakteryzuje skomplikowane sytuacje algorytmiczne, proponuje optymalne rozwiązanie sytuacji 
problemowej z zastosowaniem złożonych struktur danych, 

 bierze udział w konkursach i olimpiadach informatycznych i zajmuje punktowane miejsca, 

 pisze programy o wysokim stopniu trudności: z olimpiad przedmiotowych, konkursów 
informatycznych, 

 optymalizuje programy, szacuje ich efektywność, 

 wykorzystuje poznane algorytmy do rozwiązywania problemów nieomawianych na lekcjach, np. 
sprawdzanie spójności grafu, 

 projektuje rozbudowane relacyjne bazy danych, zarządza nimi, wykorzystując zaawansowane 
narzędzia oraz klauzule języka SQL, 

 tworzy infografiki, korzystając z zaawansowanych narzędzi graficznych, 

 tworzy podcasty i publikacje wideo wymagające znajomości zaawansowanych narzędzi i dużego 
nakładu pracy, 

 w projektach zespołowych przyjmuje rolę lidera, opracowuje złożone problemy, posługując się 
aplikacjami w stopniu zaawansowanym, 

 w dyskusjach przyjmuje funkcję eksperta. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria ocen niższych, a ponadto: 

 charakteryzuje sytuacje algorytmiczne, proponuje sposoby ich rozwiązania, 

 pisze programy o podwyższonym stopniu trudności: rozwiązuje zadania oznaczone jako trudne 
podręczniku, 

 optymalizuje rozwiązania, 

 stosuje zaawansowane funkcje środowiska i języka programowania, 

 dobiera struktury danych i metody do rodzaju problemu, 

 szacuje złożoność algorytmów, 

 implementuje algorytmy grafowe – BFS, DFS, algorytm Dijkstry, 

 w reprezentacji liczb rzeczywistych w komputerze stosuje reprezentację stało- lub 
zmiennoprzecinkową zgodnie ze specyfikacją algorytmu, minimalizując błędy w obliczeniach, 

 stosuje schemat Hornera do szybkiego podnoszenia do potęgi, 

 implementuje algorytmy numeryczne: znajdowania miejsc zerowych funkcji oraz obliczania 
pierwiastka kwadratowego metodą bisekcji, obliczania pierwiastka kwadratowego metodą 

NewtonaRaphsona, obliczania pola obszaru zamkniętego metodą prostokątów i metodą trapezów, 
znajdowania przybliżenia liczby pi oraz symulacja ruchów Browna metodą Monte Carlo, 

 implementuje algorytmy badające własności geometryczne, 

 implementuje w wybranym języku algorytmy generujące fraktale danego stopnia, 

 stosuje metodę IFS do tworzenia fraktali w arkuszu kalkulacyjnym, 

 stosuje funkcję haszującą oraz algorytm KarpaRabina w programach wyszukujących wzorzec w 
tekście, 

 pisze programy szyfrujące i deszyfrujące informacje w algorytmie RSA,  

 stosuje programowanie obiektowe, definiując własne klasy, obiekty, atrybuty i metody, deklaruje 
konstruktory w klasach, wyjaśnia, na czym polega polimorfizm i czym są metody wirtualne, 

 projektuje zaawansowane relacyjne bazy danych, zarządza nimi, tworzy tabele pomostowe, 
formularze, kwerendy i raporty, 

 formułuje zapytania w języku SQL, stosując selekcję, sortowanie, projekcję oraz agregowanie danych, 
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 tworzy interesujące podcasty i publikacje wideo, dba o właściwy format plików, stosuje kompresję, 
stosuje zasady pracy z kamerą i mikrofonem, 

 tworzy infografiki dostosowane do odbiorców, wykazując się dużymi umiejętnościami korzystania z 
narzędzi graficznych, 

 aktywnie uczestniczy w realizacji projektu zespołowego na wszystkich jego etapach, opracowuje 
prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające efekty wspólnej pracy, 

 w dyskusjach przyjmuje rolę moderatora. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria ocen niższych, a ponadto: 

 pisze programy o różnym stopniu trudności, szacuje ich efektywność, 

 dobiera typy danych do rozwiązania problemu, 

 do przeglądania grafu stosuje algorytm przeszukiwania w głąb(DFS) oraz algorytm przeszukiwania 
grafu wszerz (BFS), 

 omawia algorytm Dijkstry, 

 znajduje reprezentację liczby zapisanej w systemie dziesiętnym jako liczby pojedynczej i liczby 
podwójnej precyzji, 

 świadomie używa typów float i double w zadaniach, 

 stosuje schemat Hornera do zamiany liczby w systemie pozycyjnym o wybranej podstawie na liczbę 
dziesiętną, 

 stosuje metodę Monte Carlo w obliczeniach przybliżonych, 

 w algorytmach badających własności geometryczne wykorzystuje macierz oraz regułę Sarrusa do 
obliczania wyznacznika macierzy, 

 omawia algorytm KarpaRabina do wyszukiwania wzorca w tekście z zastosowaniem funkcji 
haszującej, 

 pisze program generujący klucz prywatny i klucz publiczny w algorytmie RSA, 

 w programowaniu obiektowym stosuje hierarchię klas, wyjaśnia, na czym polega hermetyzacja danych 
i jakie jest zastosowanie operatora zasięgu, 

 projektuje i tworzy proste bazy danych, 

 tworzy podcasty i publikacje wideo, stosując elementy przyciągające uwagę użytkowników, montuje 
materiały, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, 

 projektuje infografiki, umiejętnie stosując tekst i obraz, wykazuje się przy tym znajomością doboru 
barw i funkcji koloru, zwraca uwagę na dostosowanie treści do odbiorców, 

 uczestniczy w realizacji projektu zespołowego na wszystkich jego etapach, bierze czynny udział w 
tworzeniu dokumentacji projektowej oraz dyskusji. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dopuszczającej, a ponadto: 

 wyróżnia operacje, które można wykonywać na dynamicznych strukturach danych (stosie, kolejce, 
liście, typie vector), 

 omawia zastosowanie dynamicznych struktur danych na różnych przykładach, 

 zapisuje wyrażenia algebraiczne bez użycia nawiasów, w tym w postaci odwrotnej notacji polskiej, 

 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zapisanego w odwrotnej notacji polskiej, 

 omawia algorytmy znajdowania wyjścia z labiryntu z wykorzystaniem iteracji i rekurencji, 

 symuluje problem Flawiusza, 

 sortuje dane leksykograficznie, 

 stosuje typ vector do reprezentacji grafu w postaci list sąsiedztwa, 

 omawia algorytm przeszukiwania grafu w głąb (DFS), 

 omawia algorytm przeszukiwania grafu wszerz (BFS), 

 wyjaśnia, do czego służy algorytm Dijkstry, 
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 wyjaśnia różnicę między przekazywaniem parametrów do funkcji przez wartość i przez referencję, 

 wykorzystuje pliki tekstowe do wczytywania danych i zapisywania wyników, 

 omawia algorytm znajdujący rozwinięcie binarne nieskracalnego ułamka właściwego, 

 zapisuje liczby w postaci znormalizowanej, 

 definiuje liczby pojedynczej precyzji i liczby podwójnej precyzji, 

 wykonuje działania na liczbach zmiennoprzecinkowych, 

 wskazuje różnice między algorytmem stabilnym a algorytmem niestabilnym, 

 znajduje pierwiastki równania kwadratowego algorytmem stabilnym i algorytmem niestabilnym, 

 implementuje algorytm obliczający wartość wielomianu z zastosowaniem schematu Hornera, 

 stosuje w algorytmach numerycznych metody: bisekcji, NewtonaRaphsona, trapezów, prostokątów, 

 omawia algorytmy badające własności geometryczne –położenie punktu względem prostej, 
przecinania się odcinków, przynależności punktu do figury, 

 podaje przykłady fraktali (zbiór Cantora, drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha), wyjaśnia 
sposób tworzenia tych fraktali, 

 implementuje algorytm naiwny wyszukiwania wzorca w tekście, 

 wyjaśnia metodę haszowania, 

 wyjaśnia, jak generuje się klucze publiczny i prywatny oraz szyfruje i deszyfruje informacje 
w algorytmie RSA, 

 wyjaśnia, na czym polegają metoda zstępująca i metoda wstępująca, 

 w programowaniu obiektowym definiuje własne klasy, korzystając ze specyfikatorów dostępu, 

 wyszukuje informacje w bazach danych, tworzy formularze, kwerendy i raporty, 

 wykorzystuje język SQL do tworzenia i usuwania baz danych, dodawania tabel do baz danych, 
usuwania tabel z baz, dodawania rekordów do tabel, importowania danych do tabel, edycji rekordów, 

 tworzy konta użytkowników i przydziela im uprawnienia do wybranej bazy, używając języka SQL, 

 formułuje zapytania zwracające określone dane, sortuje wyniki zapytań, 

 projektuje proste poprawne infografiki zawierające uporządkowane informacje, 

 uczestniczy w realizacji projektu zespołowego, wykonując powierzone mu zadania. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 pisze programy o niewielkim stopniu trudności, 

 wyjaśnia, co to jest notacja infiksowa, notacja prefiksowa, odwrotna notacja polska, drzewo wyrażenia 
algebraicznego, 

 definiuje pojęcie dynamicznej struktury danych, 

 definiuje dynamiczne struktury danych takie jak: stos, kolejka, lista, vector, 

 wymienia rodzaje list, 

 wyjaśnia, na czym polega sortowanie leksykograficzne, 

 definiuje graf, wymienia elementy i rodzaje grafów, wymienia sposoby reprezentacji grafu (macierz 
sąsiedztwa, lista sąsiedztwa), 

 omawia różnice między stałoprzecinkową a zmiennoprzecinkową reprezentacją liczb rzeczywistych w 
komputerze, 

 wymienia rodzaje błędów w obliczeniach komputerowych, rozróżnia błąd względny i bezwzględny, 

 znajduje wartość wielomianu algorytmem naiwnym, 

 wie, na czym polegają podstawowe metody obliczeń przybliżonych, 

 zna proste algorytmy badające własności geometryczne (np. położenie punktu względem prostej), 

 wyjaśnia, co to jest fraktal, wskazuje przykłady struktur fraktalnych występujących w przyrodzie, 

 wyszukuje wzorzec w tekście algorytmem naiwnym, 

 rozumie działanie funkcji haszującej, 

 wskazuje różnice między kryptografią symetryczną i kryptografią asymetryczną, definiuje pojęcia klucz 
publiczny i klucz prywatny, 
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 wyjaśnia, do czego służy algorytm RSA, i wyróżnia główne etapy tego algorytmu (generowanie kluczy, 
szyfrowanie z kluczem publicznym oraz deszyfrowanie z kluczem prywatnym), 

 definiuje programowanie strukturalne, 

 definiuje programowanie obiektowe i podstawowe pojęcia z nim związane, 

 zna podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych,  

 wie, co to jest język SQL, zna podstawowe klauzule tego języka, 

 zna zasady tworzenia zapytań do bazy z wykorzystaniem języka SQL,  

 rozróżnia pojęcia webcast, webinarium, screencast i podcast, 

 definiuje pojęcie grafiki informacyjnej, wymienia przykłady grafiki narracyjnej i wizualizacji danych, 

 uczestniczy w realizacji projektu zespołowego, wykonując powierzone mu zadania o niewielkim 
stopniu trudności. 
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Język angielski P 

Gabriela Steliga, Maciej Rutkowski, Karolina Strzelec 

Stopień celujący i bardzo dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się całym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 
przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie podstawowym (wymagania 
szczegółowe), 

 rozumie wszystkie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w 
naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wszystkie wypowiedzi pisemne o 
umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 samodzielnie tworzy wszystkie proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne  
i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we wszystkich typowych, również w miarę złożonych 
sytuacjach, oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 

 ponadto, stopień celujący uzyskuje uczeń, który jest bezbłędny językowo, a w opanowanych 
umiejętnościach wykazuje swobodę oraz kreatywność. 

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się większością  zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych  
w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie 
podstawowym (wymagania szczegółowe), 

 rozumie większość  typowych wypowiedzi ustnych o umiarkowanym stopniu złożoności, 
wypowiadanych w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także większość wypowiedzi 
pisemnych  o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i pisemne  
w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we większości typowych, również w miarę złożonych 
sytuacjach, oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 w miarę płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 
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 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

Stopień dostateczny uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się w miarę rozwiniętym  zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych  
w zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie 
podstawowym (wymagania szczegółowe), 

 rozumie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym 
tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu 
złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 w większości samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne  
i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w większości typowych, również w miarę złożonych sytuacji, 
oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w większości typowych sytuacji, w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 komunikatywnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

Stopień dopuszczający uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się ograniczonym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 
zakresie 
tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie podstawowym 
(wymagania szczegółowe), 

 rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej 
odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 
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 tworzy proste, w miarę spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym  
w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie z pomocą nauczyciela w typowych sytuacjach, oraz reaguje w 
formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 

 częściowo lub/i z pomocą nauczyciela przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem angielskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 
kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje podstawowe strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 
pamięta wyrazu. 
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Język angielski R 

Katarzyna Ślusarczyk 
 
POZIOM PODSTAWOWY:  

Ocenę: dopuszczający, dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

*rozpoznaje podstawowe środki językowe: struktury gramatyczne i środki leksykalne przewidziane w 
rozkładzie materiału dla klasy IV (Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych) oraz stosuje je w 
prostym kontekście, w tym w zadaniach otwartych, w zakresie minimum  40% poprawności, 

* rozumie prostą wypowiedź pisemną i wykonuje typowe zadania do tekstu, w tym zadania otwarte, w zakresie 
minimum  40% poprawności,  

* rozumie wypowiedź ze słuchu i wykonuje typowe zadania z nią związane, w tym zadania otwarte, w zakresie 
minimum 40% poprawności,  

*tworzy zrozumiałe teksty pisane w formacie maturalnym zakresu podstawowego oraz zakresu rozszerzonego,  

*tworzy proste wypowiedzi ustne używając podstawowego słownictwa oraz prostych form gramatycznych;  

* reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach, 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

POZIOM PONADPODSTAWOWY:  

Ocenę dobry, bardzo dobry, celujący otrzymuje uczeń, który wykazuje się umiejętnościami z poziomu 
podstawowego, a ponadto: 

*posługuje się środkami językowymi: strukturami gramatycznymi i słownictwem przewidzianymi w rozkładzie 
materiału dla klasy IV (Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych) w stopniu minimum dobrym, 

* rozumie wypowiedź pisemną i wykonuje zadania do tekstu, w tym zadania otwarte, w stopniu minimum 
dobrym, 

* rozumie wypowiedź ze słuchu i wykonuje zadania z nią związane, w tym zadania otwarte w stopniu minimum 
dobrym, 

* tworzy złożone wypowiedzi pisemne zakresu poziomu podstawowego i rozszerzonego,  

właściwie stosując struktury, słownictwo, pisownię oraz interpunkcję;  

*tworzy złożone wypowiedzi ustne używając różnorodnego słownictwa oraz poprawnych, 
ponadpodstawowych form gramatycznych, 

* reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych i problemowych sytuacjach, 

* przetwarza tekst ustnie i pisemnie (np. przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych, audiowizualnych oraz tekstach obcojęzycznych), 

* dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, 

* korzysta ze źródeł informacji w języku obcym,  

*stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku braków w środkach językowych, 

* posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą lub/oraz bierze 
udział i odnosi sukcesy w konkursach z języka angielskiego. 
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Język francuski 

Joanna Klimek 

Wymagania ogólne: 

Uczeń posługuje się ( ustnie i pisemnie ) w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych) umożliwiającym realizację tematów wskazanych w 

wymaganiach szczegółowych w zakresie rozumienia, tworzenia wypowiedzi oraz reagowania na wypowiedzi. 

Wymagania szczegółowe : 

- osiągnięcia podstawowe ( na ocenę dopuszczającą lub dostateczną ): 

uczeń określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje; nawiązuje kontakt z nową osobą;  

wyraża proste opinie na dany temat; posługuje się liczebnikami w pełnym zakresie; opowiada w kilku zdaniach 

o poszczególnych etapach życia ludzkiego; na każdy z realizowanych tematów z poniższych zakresów 

wypowiada się w minimum kilku zdaniach prezentując także swoją opinię: człowiek, praca, życie rodzinne i 

towarzyskie, media, sieci społecznościowe, kultura, sport; elementy wiedzy o krajach francuskojęzycznych 

oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, 

nie jest mu obca świadomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności; korzysta ze 

źródeł informacji w języku francuskim; stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów 

z kontekstu) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja); posiada świadomość językową (np. 

podobieństw i różnic między językami); rozpoznaje oraz stosuje poznane czasy i tryby w typowych przykładach; 

umie porównywać; relacjonować wypowiedź drugiej osoby; rozbudowywać zdania stosując odpowiednie 

zaimki względne lub upraszczać z użyciem zaimków rzeczownych; reaguje na komunikaty w języku francuskim. 

Przy odpowiedzi na ocenę dopuszczającą uczeń formułuje odpowiedzi przy wyraźnej pomocy nauczyciela. 

- osiągnięcia ponadpodstawowe ( na ocenę dobrą, bardzo dobrą, celującą ): 

uczeń wykazuje się umiejętnościami z poziomu podstawowego, a ponadto: przetwarza dany tekst ustnie lub 

pisemnie; stosuje poznane struktury gramatyczne w relacjach, w dialogach, w opisach; przekonuje rozmówcę 

do swojego punktu widzenia, negocjuje; przytacza słowa czyjeś lub swoje; formułuje zakazy / nakazy; wyraża 

opinie na wskazany temat; porównuje obiekty, zjawiska; redaguje teksty ( ok. 100 - 120 słów – db; 120 – 150 

słów – bdb ), w trakcie wypowiedzi unika powtórzeń stosując synonimy, zaimki; umie formułować pytania na 

3 sposoby; swobodnie posługuje się poznanymi strukturami gramatycznymi stosownie do sytuacji 

komunikacyjnej; w  wypowiedziach ustnych i pisemnych wykorzystuje zróżnicowane struktury leksykalno-

gramatyczne ( m.in. idiomy, słownictwo potoczne ), adekwatnie do realizowanego tematu z zakresu podanego 

w wymaganiach podstawowych.  

- na poziomie ponadpodstawowym ( na ocenę dobrą , bardzo dobrą ) uczeń odpowiada samodzielnie, w 

sposób komunikatywny, płynny, używa zróżnicowanych struktur i wykazuje się znajomością słownictwa z 

wcześniej realizowanych zakresów tematycznych 

 - ocenę celującą otrzymuje osoba, która oprócz pełnej samodzielności w wykonywanej pracy wykazuje się 

wiadomościami wykraczającymi poza w/w oczekiwane osiągnięcia; zdobyła miejsce w olimpiadzie / konkursie 

językowym lub systematycznie czyta i streszcza dodatkowe teksty kultury  i wykonuje dodatkowe ćwiczenia; 

wszystkie oceny cząstkowe są na poziomie przynajmniej bardzo dobrym, a oprócz tego, uczeń ma też oceny 

cząstkowe celujące. 
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Wymagania dodatkowe obowiązujące na wszystkich poziomach: 

podręcznik na każdych zajęciach, starannie prowadzony zeszyt - zapisy z lekcji opatrzone datą, odnotowywanie 

zadań domowych oraz bieżącego zakresu do odpowiedzi, systematyczne uczestniczenie  w zajęciach ( 

frekwencja ), gotowość do odpowiedzi ustnej/pisemnej na każdych zajęciach. 

 
 
 

Bernadetta Knott 
Stopień celujący i bardzo dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się całym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 
przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie podstawowym (wymagania 
szczegółowe), 

 rozumie wszystkie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w 
naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także wszystkie wypowiedzi pisemne  o 
umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we wszystkich typowych, sytuacjach, oraz reaguje w formie 
prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 

 płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 
językiem francuskim, oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami), 

 ponadto, stopień celujący uzyskuje uczeń, który jest bezbłędny językowo, zarówno w odniesieniu do 
wiedzy jak i umiejętności opisanych wyżej. 

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się większością  zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 
przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie podstawowym (wymagania 
szczegółowe), 

 rozumie większość  typowych wypowiedzi ustnych o umiarkowanym stopniu złożoności, 
wypowiadanych w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka, a także większość 
wypowiedzi  pisemnych  o umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 

 samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie we większości typowych, również w miarę złożonych 
sytuacjach, oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych, 
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 w miarę płynnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, które posługują się językiem francuskim, oraz posiada 
świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

Stopień dostateczny uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się w miarę rozwiniętym  zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych   w 
zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie podstawowym 
(wymagania szczegółowe), 

 rozumie typowe wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym 
tempie, w standardowej odmianie języka, a także wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu 
złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 w większości samodzielnie tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne i 
pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w większości typowych, również w miarę złożonych sytuacji, 
oraz reaguje w formie prostego tekstu pisanego w większości typowych sytuacji, w zakresie opisanym 
w wymaganiach szczegółowych, 

 komunikatywnie przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach,  które posługują się językiem francuskim, oraz posiada 
świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 współdziała w grupie (np. w pracach projektowych podczas lekcji i poza nimi), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu, 

 posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

Stopień dopuszczający uzyskuje uczeń, który: 

 posługuje się ograniczonym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 
zakresie tematów przewidzianych w rozkładzie materiału dla klasy IV liceum w zakresie podstawowym 
(wymagania szczegółowe), 

 rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej 
odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 

 tworzy proste, w miarę spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych, 

 uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie z pomocą nauczyciela w typowych sytuacjach, oraz reaguje w 
formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych, 
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 częściowo lub/i z pomocą nauczyciela przetwarza tekst ustnie i pisemnie w zakresie opisanym w 
wymaganiach szczegółowych, 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, które posługują się językiem francuskim, oraz posiada 
świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość kulturową, 

 dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 
słownika, poprawianie błędów), 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 stosuje podstawowe strategie komunikacyjne i kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie 
pamięta wyrazu, 
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Język hiszpański 

Justyna Klinowska 
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Język łaciński 

Teresa Wnętrzak 

Wymagania edukacyjne: 

I ZNAJOMOŚĆ GRAMATYKI JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO: 

Ocena dopuszczający: 

Uczeń: 

- zna alfabet łaciński 

- zna podstawową terminologię gramatyczną 

- potrafi czytać i pisać w języku łacińskim 

- korzysta ze środków dydaktycznych w stopniu umożliwiającym elementarne rozumienie treści, 

które przekazują (słownik i tablice gramatyczne) 

- rozpoznaje, z dostępem do informacji,  formy rzeczowników i przymiotników 

- rozpoznaje, z dostępem do informacji, formy czasowników wszystkich czasów indicatiwu         

- opanował wiedzę i umiejętności o charakterze niezbędności wewnątrzprzedmiotowej, 

umożliwiające naukę w klasie programowo wyższej 

 

Ocena dostateczny: 

Uczeń: 

- potrafi płynnie czytać w języku łacińskim 

- poprawnie stosuje terminologię gramatyczną 

- rozpoznaje, z dostępem do informacji, i poprawnie przekłada na język polski formy 

czasowników regularnych i czasownika esse 

- rozpoznaje, z dostępem do informacji,  i poprawnie przekłada na język polski formy 

rzeczowników i przymiotników oraz rozpoznaje  ich rodzaj gramatyczny 

- rozpoznaje, z dostępem do informacji, podstawowe konstrukcje gramatyczne  

- rozpoznaje, z dostępem do informacji,  pozostałe formy gramatyczne 

- identyfikuje i właściwie wyjaśnia, z dostępem do informacji, występujące w zdaniu łacińskim 

formy gramatyczne  

- potrafi rozwiązać ćwiczenie gramatyczne o elementarnym stopniu trudności 

-  rozumie zastosowanie form gramatycznych i struktur składniowych w sytuacjach typowych 

 

Ocena dobry:  

Uczeń: 

- poprawnie stosuje terminologię gramatyczną 

- rozpoznaje, z dostępem do informacji,  i poprawnie przekłada na język polski formy 

czasowników regularnych  

- rozpoznaje, z dostępem do informacji,  i poprawnie przekłada na język polski formy 

rzeczowników i przymiotników oraz  rozpoznaje  ich rodzaj gramatyczny 

- rozpoznaje, z dostępem do informacji, i dokonuje poprawnego przekładu łacińskich 

konstrukcji gramatycznych i struktur składniowych 

- potrafi, z dostępem do informacji, rozpoznać i poprawnie przełożyć pozostałe formy 

gramatyczne 

- potrafi poprawnie odmieniać rzeczowniki i przymiotniki z dostępem do informacji 

      -    potrafi tworzyć formy wszystkich czasów indikatiwu czasowników regularnych  

            z    dostępem do informacji 

- bierze aktywny udział w lekcji 

- prezentuje wyniki swojej pracy na forum klasy (wykonywanie ćwiczeń gramatycznych) 



38 
 

- stosuje znajomość form gramatycznych i struktur składniowych w sytuacjach typowych 

 

Ocena bardzo dobra:  

Uczeń: 

- opanował treści nauczania z nauki o języku oraz poprawnie stosuje terminologię gramatyczną 

- potrafi płynnie czytać po łacinie, zachowując poprawny akcent  

-     wykonuje bezbłędnie zadania proste i pamięciowe (ćwiczenia gramatyczne) 

- sprawnie korzysta ze wszystkich środków dydaktycznych 

      -    dokonuje poprawnego przekładu tekstu łacińskiego preparowanego z dostępem  

            do informacji 

- prezentuje i wyjaśnia wyniki swojej pracy na forum klasy 

- stosuje znajomość form gramatycznych i struktur składniowych w sytuacjach problemowych 

- opanował wiedzę o charakterze niezbędności międzyprzedmiotowej 

 

 

Ocena celujący: 

Uczeń: 

- zna gramatykę łacińską w stopniu określonym przez wymagania programowe 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę 

- samodzielnie dokonuje przekładu tekstu łacińskiego 

- samodzielnie rozwiązuje zadania złożone i problemowe 

      -    wykonuje każdy rodzaj ćwiczeń o dowolnym stopniu trudności 

- uczestniczy w zajęciach dodatkowych proponowanych uczniom przez uczelnie wyższe (np. 

Akademia Ignatianum - program otwarty „Łacina żywa, Łacina wokół nas”) 

 

II  ROZUMIENIE TEKSTU ŁACIŃSKIEGO: 

Ocena dopuszczający: 

Uczeń: 

- odpowiada w języku polskim na podstawowe pytania dotyczące omówionego uprzednio tekstu 

preparowanego w języku łacińskim z dostępem do informacji 

 

Ocena dostateczny: 

Uczeń: 

- odpowiada w języku polskim na pytania do nieznanego mu wcześniej tekstu  

preparowanego w języku łacińskim, z dostępem do informacji 

      -     korzysta z pomocy dydaktycznych w pracy z tekstem łacińskim 

 

Ocena dobry:  

Uczeń: 

- wskazuje w tekście łacińskim odpowiedzi na pytania postawione w języku polskim  

- korzysta z pomocy dydaktycznych w pracy z tekstem łacińskim 

- potrafi postawić pytania w języku  polskim do tekstu łacińskiego 

- bierze aktywny udział w lekcji 

- prezentuje w języku polskim treść tekstu łacińskiego na forum klasy 
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Ocena bardzo dobry:  

Uczeń: 

- sprawnie korzysta z pomocy dydaktycznych w pracy z tekstem łacińskim 

- streszcza w języku polskim przeczytany tekst łaciński 

- bierze aktywny udział w lekcji 

- proponuje rozwiązania problemów związanych z treścią tekstu łacińskiego 

- prezentuje w języku polskim treść tekstu łacińskiego na forum klasy 

 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

 

- samodzielnie dokonuje przekładu tekstu łacińskiego 

- omawia i porównuje ze sobą w sposób krytyczny przeczytane teksty łacińskie 

 

III  PRZEKŁAD I INTERPRETACJA TEKSTU ŁACIŃSKIEGO: 

Ocena dopuszczający: 

Uczeń: 

- potrafi, z dostępem do informacji, przełożyć proste zwroty i wyrażenia  łacińskie  

- potrafi, z dostępem do informacji, przełożyć  najprostsze zdania łacińskie 

- potrafi, z dostępem do informacji, przełożyć  pojedyncze frazy występujące w prostym tekście 

łacińskim 

 

Ocena dostateczny: 

 

Uczeń:  

     -     z dostępem do informacji, dokonuje przekładu   najprostszego tekstu preparowanego 

- potrafi przełożyć podstawowe konstrukcje składniowe w zdaniach łacińskich  

      z dostępem do informacji 

 

Ocena dobry:  

Uczeń: 

      -    z dostępem do informacji dokonuje  przekładu tekstów preparowanych z podręcznika 

- bierze aktywny udział w lekcji i przedstawia propozycje przekładu tekstu w sytuacjach 

typowych 

- prezentuje wyniki pracy z tekstem na forum klasy 

 

Ocena bardzo dobry:  

Uczeń: 

- samodzielnie, z dostępem do informacji, dokonuje przekładu tekstów łacińskich z podręcznika  

- bierze aktywny udział w lekcji i przedstawia propozycje przekładu tekstu w sytuacjach 

problemowych 

- dokonuje literackiego przekładu tekstu, zwracając uwagę na poprawność leksykalną     i 

stylistyczną tekstu 
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Ocena celujący: 

Uczeń: 

- potrafi samodzielnie, z dostępem do informacji, dokonywać przekładu wskazanych  tekstów 

spoza podręczników 

- dokonuje przekładu tekstu, poprawnego pod względem leksykalnym, gramatycznym i 

stylistycznym 

 

 

V  RECEPCJA KULTURY ANTYCZNEJ: 

 

Ocena dopuszczający: 

Uczeń: 

- wymienia i nazywa podstawowe zależności między kulturą śródziemnomorską             a kulturą 

polską i światową 

- opanował pamięciowo zasób wyrażeń i zwrotów łacińskich stosowanych współcześnie  

- wykonuje, z dostępem do informacji, zadania o podstawowym stopniu trudności (analiza 

prostych tekstów kultury pod kątem ich związków z tradycją antyczną) 

- przystępuje do wykonania zadanego przez nauczyciela projektu 

 

Ocena dostateczny: 

Uczeń: 

- wyjaśnia  rolę cywilizacji śródziemnomorskiej w rozwoju  kultury europejskiej 

- tłumaczy obecność tradycji antycznej w omawianych tekstach kultury epok późniejszych  

- opanował pamięciowo zasób wyrażeń i zwrotów łacińskich stosowanych współcześnie  

- wyjaśnia łacińską etymologię słownictwa naukowego w języku polskim 

- interpretuje wiadomości o kulturze antycznej i porównuje z elementami posiadanej wiedzy 

humanistycznej 

- wykonuje, z dostępem do informacji i samodzielnie, zadania o niewielkim stopniu trudności 

- realizuje projekt na wskazany temat z kultury antycznej 

 

 

Ocena dobry:  

Uczeń: 

- wykazuje zainteresowanie kulturą antyczną i jej rolą w rozwoju cywilizacji europejskiej 

- samodzielnie rozpoznaje obecność i rolę tradycji antycznej w tekście kultury 

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami 

- opanował pamięciowo zasób wyrażeń i zwrotów łacińskich stosowanych współcześnie  

- wyjaśnia łacińską i grecką etymologię  słownictwa naukowego w języku polskim 

- rozpoznaje cytaty z literatury łacińskiej 

- samodzielnie dociera do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela w realizacji 

projektu na wybrany temat z kultury antycznej 

- bierze aktywny udział w lekcji 

- w sposób jasny i poprawny prezentuje wyniki swojej pracy na forum klasy 

 

Ocena bardzo dobry:  

Uczeń: 



41 
 

- potrafi w sposób przekrojowy wykrywać związki tradycji antycznej z kulturą epok 

późniejszych 

- samodzielnie rozpoznaje obecność i rolę tradycji antycznej w tekście kultury 

- wykorzystuje posiadaną wiedzę kulturową przy rozwiązywaniu nowych zadań 

- opanował pamięciowo zasób wyrażeń i zwrotów łacińskich stosowanych współcześnie  

- wyjaśnia łacińską i grecką etymologię  słownictwa naukowego w języku polskim 

- rozpoznaje cytaty z literatury łacińskiej 

- zna tekst łaciński wybranych modlitw oraz Mszy Świętej 

- realizuje w sposób oryginalny projekt na temat wybranego zagadnienia z kultury antycznej 

 

Ocena celujący: 

Uczeń: 

- interesuje się rozwojem i recepcją kultury antycznej w epokach późniejszych, a jego wiedza w 

tej dziedzinie wykracza poza program nauczania 

- jest oczytany w literaturze naukowej i popularnonaukowej odnoszącej się                   do 

zagadnień związanych z kulturą antyczną. 

- uczestniczy w zajęciach dodatkowych proponowanych uczniom przez uczelnie wyższe (np. 

Akademia Ignatianum - program otwarty „Łacina żywa, Łacina wokół nas”) 
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Język niemiecki 

Anna Syguła, Monika Stanula 
Uczeń może otrzymać oceny za: 

- odpowiedź ustną, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 

- czytanie, 

- recytacje, 

- testy sprawdzające wiadomości i umiejętności  

- wartość prowadzonych notatek (ich systematyczność i rzetelność), 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości (np. projekt), 

- umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału. 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA: 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gram.; 

- potrafi budować zdania z pomocą nauczyciela; 

- dysponuje pewnym, choć niewielkim, zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami; 

- potrafi niekiedy budować zdania spójne; 

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur językowych; 

- potrafi budować zdania w większości wypadków spójne; 

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do tematu; 

- stara się wzbogacić zasób słow. poprzez samodzielną pracę ze słownikiem. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami; 

- buduje spójne zdania; 

- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiednio do zadania; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi operować poprawnie wszystkimi poznanymi strukturami gram.; 

- potrafi operować strukturami gram. wykraczającymi poza program liceum; 

- operuje słownictwem wykraczającym poza program liceum; 

- potrafi stosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiał gramatyczny i leksykalny wykraczający poza 
program liceum. 

CZYTANIE 
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Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadzającymi w komunikacji; 

- globalnie rozumie tekst czytany nie zawierający nieznanej leksyki ani nieznanych struktur gramatycznych. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami, ale nie przeszkadza. w komunikacji; 

- rozumie ogólny sens tekstu nie zawierającego nieznanej leksyki ani nieznanych struktur gramatycznych; 

- potrafi znaleźć w tekście proste informacje (uzup. tabelkę na podstawie tekstu); 

- potrafi niekiedy domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie fonetycznie i intonacyjnie wcześniej wyćwiczony tekst;  

- rozumie ogólny sens czyt. tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje  

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- czyta poprawnie i intonacyjnie wyćwiczony tekst; 

- czyta bezbłędnie nowe wyrazy; 

- rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi określić jego myśl przewodnią; 

- potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst oraz korzystając  z reguł 
lingwistycznych, własnych doświadczeń językowych; 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie czytać teksty preparowane i aut. korzystając ze słownika. 

PISANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi z pomocą nauczyciela napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys itp. według schematu; 

- potrafi zapisać proste zwroty i polecenia używane w komunikacji klasowej. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi napisać ćwiczoną formę, np. krótki list, życiorys wg schematu; 

- potrafi niekiedy napisać popr. zdanie zawierające proste struktury i słownictwo; 

- zdarza mu się formułować teksty niezgodne z regułami kompozycji; 

- zdarza mu się popełniać błędy językowe i składniowe; 

- stosuje niekiedy nieprawidłową interpunkcję; 

- potrafi skorzystać ze słownika dwujęzycznego, ale popełnia błędy w doborze słownictwa. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę np. list, życiorys, kartkę; 

- potrafi napisać w miarę poprawny tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- na ogół pisze zdania zawierające poprawne struktury i słownictwo; 

- na ogół pisze teksty zgodne z zasadami kompozycji; 
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- stosuje przeważnie prawidłową pisownię i interpunkcję. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi samodzielnie napisać ćwiczoną formę, np. list, życiorys, kartkę, wypracowanie na zadany temat, 
uwzględniając potrzeby kompozycji; 

- potrafi samodzielnie napisać zwarty tekst na podstawie materiału źródłowego; 

- popełnia drobne błędy językowe; 

- potrafi korzystać ze słownika dwu- oraz jednojęzycznego, dokonuje właściwego doboru słownictwa; 

- używa prawidłowej pisowni oraz interpunkcji. 

Ocena: celująca. Uczeń: 

- używa zróżnicowanych struktur gramatycznych oraz słownictwa wykraczającego poza program; 

- potrafi wypowiedzieć się pisemnie na zadany temat (korzystając ze słownika jednojęzycznego). 

MÓWIENIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi komunikatywnie przekazać prostą wiadomość; 

- dysponuje pewnym zakresem słownictwa dla wyrażania swoich myśli; 

-  potrafi z pomocą nauczyciela komunikować się w sytuacjach codziennych; 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi mówić w miarę płynnie; 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem,  

- dysponuje pewnym zakresem słownictwa do wyrażania swojej opinii; 

- czasami zabiera głos w rozmowie; 

- na ogół radzi sobie z komunikacją w typowych sytuacjach z życia codziennego. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- potrafi mówić płynnie stosując przeważnie poprawną intonację; 

- dysponuje wystarczającym do wyrażania swoich myśli zakresem słownictwa; 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w typowych  sytuacjach życiowych. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

- mówi płynnie stosując właściwą intonację; 

- potrafi zainicjować rozmowę, podtrzymać ją i zakończyć; 

- posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów, które sam potrafi poprawić; 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i opinii; 

- często zabiera głos w rozmowie, jest aktywny na lekcji; 

- potrafi swobodnie komunikować się w sytuacjach typowych oraz nowych. 
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Ocena: celująca. Uczeń: 

- posiada szeroki zakres słownictwa umożliwiający swobodne wypowiadanie się na dowolny temat; 

- korzysta z materiałów autentycznych i potrafi opowiedzieć o przeczytanej książce lub artykule. 

SŁUCHANIE 

Ocena: dopuszczająca. Uczeń: 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów; 

- potrafi niekiedy rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

- potrafi zwykle zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy. 

Ocena: dostateczna. Uczeń: 

- potrafi zwykle zrozumieć ogólny sens tekstów podręcznikowych i rozmów; 

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: dobra. Uczeń: 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach i rozmowach; 

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena: bardzo dobra. Uczeń: 

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 

- potrafi wydobyć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i przekształcić je w formę 
pisemną; 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki; 

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów. 

OCENIANIE RECYTACJI  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pamięciowo tekst w ok. 50 – 60%,  

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne drobne pomyłki),  

- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- bezbłędnie opanował pamięciowo tekst,  

- właściwie artykułuje, intonuje i akcentuje; 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie,   
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Ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń spełniający wymogi na ocenę dobrą oraz:  

- interpretujący głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój), przedstawia 

oryginalną i spójną interpretację tekstu, 
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Język polski P 

Joanna Kantor-Malik 
Uczeń otrzymuje oceny za :  

- odpowiedź ustną,  

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte,  

- testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur (według punktacji podawanej przy teście),  

- wartość prowadzonych notatek,  

- czytanie ze zrozumieniem,  

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości (np. projekt, referat, prezentacja,   
  WebQuest ),  

- wiedzę i umiejętności zaprezentowane na lekcjach w czasie analizy nowego materiału,  

- dodatkową wiedzę i umiejętności opanowane w ramach przygotowań do olimpiad i konkursów    
  przedmiotowych,  

- systematyczną pracę na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

 UWAGA! Brak zadań domowych i ćwiczeń wykonywanych na lekcjach skutkuje obniżeniem oceny rocznej i 
wyklucza ubieganie się o ocenę wyższą niż przewidywana. Warunki i tryb uzyskiwania oceny rocznej wyższej 
niż przewidywana regulują zapisy Statutu szkoły. 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

- przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych  
w podstawie programowej  

1. W. Gombrowicz, Ferdydurke,  
2. Tadeusz Borowski Opowiadania obozowe np. Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli, U nas w 
Auschwitzu 
3. Gustaw Herling-Grudziński Inny świat 
4. Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem 
5. George Orwell Rok 1984 
6. Józef Mackiewicz Droga donikąd (fragmenty) 
7. Sławomir Mrożek Tango 
8. Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą Edek (z tomu Prawo prerii) 
9. Antoni Libera Madame 
10. Andrzej Stasiuk Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie) 
11. Olga Tokarczuk Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach) 
12. Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem (fragmenty). 
13. S. Mrożek Tango). 

-streszcza główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych,  

-określa ramy chronologiczne omawianych epok i objaśnia znaczenie nazw omawianych epok literackich i ich 
wyznaczników filozoficznych, 

-wskazuje podstawowe cechy kulturowe najważniejszych dla omawianych okresów gatunków literackich,  

-wskazuje cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki,  

-podaje cechy prądów umysłowych i artystycznych,  
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-posługuje się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami (np. egzystencjalizm, powieść  
 awangardowa, surrealizm, neoromantyzm, nowomowa, folkloryzm, cyganeria artystyczna, powieść 
polifoniczna, pejzaż mentalny bohatera, ironia tragiczna itp.)  

-samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności z zakresu  
  kształcenia literackiego, gramatyki i języka polskiego,  

-rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich omawianych epok (np. epitet,    
porównanie homeryckie, hiperbola, onomatopeja, metafora, synekdocha, personifikacja, synestezja,   
  paralelizm składniowy itp.)  

-charakteryzuje bohaterów literackich,      

-przekazuje efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób.  

Na ocenę dostateczną uczeń opanował to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:  

- wyjaśnia literaturoznawcze i językowe sensy pojęć,  

- wskazuje podstawowe cechy gatunków, (np. parabola, psalm, hymn, powieść realistyczna, nowela,  
   dramat symboliczny, powieść modernistyczna, powieść współczesna itp.),  

- wiąże fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi,  

- wskazuje związki omawianych epok z wcześniejszymi,  

- opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów,  

- charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów  
   literackich,  

- definiuje podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee poszczególnych   
   epok, odwołując się do omówionych utworów lit.,  

- charakteryzuje wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do omówionych   

   utworów lit.,  

- rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich      
  funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter, 

- wskazuje i opisuje charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich omawianych epok,  

- określa tematykę i problematykę omówionych utworów,  

- rozróżnia style funkcjonalne polszczyzny oraz rozumie zasady ich stosowania 

- rozpoznaje i określa funkcje tekstu,  

- posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, 

-posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi  
  (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on-line, 

- stosuje zasady ortografii i interpunkcji, 

-tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze   
   argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka 
syntetyzująca, 

- prezentuje na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu,  

- podejmuje próby włączenia się do dyskusji.  

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE  
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Na ocenę dobrą uczeń opanował to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:  

- wskazuje związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką oraz filozofią omawianych epok 
(antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie 
międzywojenne, literatura wojenna, literatura socrealistyczna, literatura współczesna),  

- porównuje wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych  
  epokach, odwołując się do utworów lit.,  

-charakteryzuje koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując  
  się do utworów literackich,  

- wskazuje dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonuje analizy typowego dla epoki i autora utworu 
literackiego,  

- zajmuje i uzasadnia stanowisko w dyskusji, odwołując się do utworu, cytatu, kontekstu lub wiedzy o epoce,  

- formułuje wnioski, uogólnienia i argumenty, prezentując swój punkt widzenia,  

- zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje,  

- ocenia bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psych.  i uwikłania w 
problemy moralne, społeczne,  

- tworzy plan kompozycyjny i dekompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym, 

- komponuje w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i uporządkowany, 

- wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny, 

- zna pojęcie hipertekstu; rozpoznaje jego realizacje internetowe oraz pozainternetowe; określa ich funkcje w 
komunikacji, umiejętnie z nich korzysta w gromadzeniu informacji, 

- wypowiada się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym.  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń opanował to, co na ocenę dobrą, a ponadto:  

-wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach,  

-wykazuje się opanowaniem pamięciowym fragmentów tekstów literackich oraz swobodnie posługuje się 
cytatami,  

-przedstawia ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie omawianych 
utworów,  

-wyjaśnia funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w poznanych utworach literackich,  

-rozpoznaje nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie,  

-formułuje wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów literackich,  

-samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje w wypowiedzi materiał z różnych źródeł   
 dotyczących literatury, filmu i innych dziedzin sztuki,  

-dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią 
historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznaje przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, alegoryczne, 
paraboliczne),  

-dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu lit.) ze wskazaniem funkcji środków 
specyficznych dla danej dziedziny sztuki,  

-wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną,  

-odwołuje się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska,  

-dowodzi własnej racji w ocenie dzieł sztuki,  
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-dokonuje syntezy twórczości literackiej (epoki, autora, prądu), 

-wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu  własnego, 
stosuje kryteria poprawności językowej, 

- jest aktywny na lekcji i systematycznie pracuje w domu nad wymaganymi programowo treściami, a przy tym 
potrafi podzielić się swoją wiedzą z rówieśnikami podczas pracy w grupie. 

 Na ocenę celującą uczeń opanował to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  

- umiejętnie prezentuje swoje poglądy (zgodnie z zasadami retoryki i etyki wypowiedzi),  

- funkcjonalnie posługuje się wiedzą humanistyczną, świadczącą o jego dużej erudycji,  

- formułuje wnioski dojrzałe, wnikliwe,  

- stawia bezbłędne merytorycznie hipotezy i tezy badawcze,  

- tworzy bibliografię do swojej pracy badawczej (z wykorzystaniem obowiązujących norm), 

- polemizuje, by obronić własne stanowisko, szukając wciąż nowych argumentów,  

- jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego/ olimpiady na poziomie wojewódzkim.  

Poszczególne formy wypowiedzi objęte programem nauczania w kl. IV (np. rozprawka, interpretacja utworu 
poetyckiego itp.) sprawdzane są według kryteriów formalnych CKE, obowiązujących podczas oceny części 
pisemnej egzaminu maturalnego z j. polskiego na poziomie podstawowym.  

 

 
 

Katarzyna Szyler 
Program nauczania: 

Program nauczania języka polskiego w liceum - „Oblicza epok” Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik.   

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- określa ramy chronologiczne (ogólnie – wiek) i objaśnia znaczenie nazw omawianych epok, 

- przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów przewidzianych w programie utworów, 

- rozróżnia i nazywa najważniejsze dla danej epoki gatunki literackie, 

- wymienia cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki, 

- wymienia prądy umysłowe i artystyczne omawianych epok, 

- streszcza główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 

- rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich, 

- w kilku zdaniach charakteryzuje bohaterów literackich, 

- przekazuje efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób, 

- rozumie temat pracy pisemnej, formułuje tezę/hipotezę w odniesieniu do tematu, podejmuje próbę 
argumentacji, 

- posługuje się językiem komunikatywnym. 

Wymagania podstawowe – ocena dostateczna 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
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- w sposób podstawowy analizuje teksty literackie, 

- wymienia podstawowe cechy omawianych gatunków literackich i próbuje odnieść je do tekstu, 

- wiąże fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, 

- opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 

- charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się  do omówionych utworów literackich, 

- charakteryzuje podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee poszczególnych 
epok, z próbą odwołania się do omówionych utworów literackich, 

- charakteryzuje wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się  do omówionych utworów 
literackich, 

- określa tematykę i problematykę omówionych utworów, 

- dokonuje podstawowych operacji na tekście literackim i nieliterackim, 

- podejmuje próbę skomponowania pracy pisemnej w sposób zamierzony i nieschematyczny, dbając      o 
poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

Wymagania rozszerzające – ocena dobra 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

- wskazuje związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 

- porównuje wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych epokach, 
odwołując się do utworów literackich, 

- charakteryzuje koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się do utworów 
literackich, 

- dokonuje analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego, 

- formułuje poprawne wnioski, uogólnienia i argumenty,  

- ocenia bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psychologiczną i 
uwikłania w problemy moralne, społeczne, 

- wypowiada się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 

- w pracy pisemnej wykorzystuje materiał literacki i historycznoliteracki w funkcji argumentacyjnej, 

- umiejętnie łączy poszczególne części pracy pisemnej tak, by jej tekst był spójny, stosuje urozmaiconą leksykę 
i składnię, dba o poprawność i jednorodność stylu. 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

- wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 

- swobodnie posługuje się cytatami z omówionych tekstów literackich, 

- przedstawia ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie omawianych 
utworów, 

- wyjaśnia funkcje motywów i symboli kulturowych w utworach literackich, 

- formułuje wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 

- dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się sprawnie terminologią 
historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznaje przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, alegoryczne, 
paraboliczne), 
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- dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu literackiego) ze wskazaniem funkcji 
środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 

- wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną, 

- odwołuje się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 

- dokonuje syntezy twórczości literackiej (epoki, autora, prądu), 

- pamięta o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym w pracy pisemnej; dba o jasną koncepcję rozwinięcia 
problemów zasugerowanych przez temat; umieszcza w pracy własne przemyślane sądy wartościujące i 
uogólniające,  

- dba o poprawność frazeologiczną i fleksyjną w pracy pisemnej; posługuje się żywym stylem      i bogatą 
leksyką. 

Wymagania wykraczające – ocena celująca 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedzą, świadczącą o dużej erudycji, 

- formułuje wnioski dojrzałe, wnikliwe, 

- stawia hipotezy badawcze; polemizuje, szukając wciąż nowych argumentów, 

- w pracach pisemnych wykazuje się oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystuje sądy 
profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym spojrzeniem, 

- posiada umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 

Uwaga: 

W ocenianiu uczniów nauczyciel uwzględnia zalecenia wynikające z potrzeb uczniów w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Od każdego ucznia klasy IV wymagane jest indywidualne zaangażowanie i podjęcie wysiłku w procesie 
bezpośredniego przygotowania do matury (powtórki, teksty próbne, ćwiczenia utrwalające). 

 

 

Kinga Ciapała-Gędłek 
Uczeń otrzymuje oceny za : 

- odpowiedź ustną, 

- recytację, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 

- testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur (wg punktacji przy teście), 

- wartość prowadzonych notatek, 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości, 

- umiejętności zaprezentowane na lekcji przy analizie nowego materiału. 

OCENIANIE ODPOWIEDZI USTNEJ 

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) 

Uczeń potrafi: 
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- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w podstawie 
programowej, 

- określić ramy chronologiczne omawianych epok, 

- objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich, 

- wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla danej epoki gatunków literackich, 

- wskazać cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki, 

- posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami, 

- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 

- scharakteryzować bohaterów literackich, 

- prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu, 

- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób. 

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

- wskazać podstawowe cechy gatunków, 

- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, 

- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi, 

- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 

- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów 
literackich, 

- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich, 

- określić tematykę i problematykę omówionych utworów, 

- podejmować próby włączenia się do dyskusji. 

Wymagania rozszerzone (ocena dobra) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

- wskazać związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 

- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do omówionych 
utworów literackich, 

- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee poszczególnych 
epok, odwołując się do omówionych utworów literackich, 

- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się do utworów 
literackich, 

- wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich, 

- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora utworu 
literackiego, 

- zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji, odwołując się do utworu, cytatu, kontekstu lub wiedzy o epoce, 

- formułować wnioski, uogólnienia i argumentację, prezentując swój punkt widzenia, 

- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psych. i uwikłania w 
problemy moralne, społeczne, 
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- komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i uporządkowany, 

- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 

Wymagania dopełniające (ocenę bardzo dobra) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 

- wykazać się opanowaniem pamięciowym fragmentów tekstów literackich oraz swobodnie posługiwać się 
cytatami, 

- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć, 

- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie omawianych 
utworów, 

- wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w utworach literackich, 

- rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie, 

- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 

- samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedzi. materiał z różnych źródeł dot. lit., 
filmu i innych dziedzin sztuki, 

- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych epokach, 
odwołując się do utworów lit., 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią 
historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła ( metaforyczne, alegoryczne, 
paraboliczne), 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu lit.) ze wskazaniem funkcji środków. 
specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 

- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną, 

- odwoływać się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 

- dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki, 

- dokonać syntezy twórczości literackiej ( epoki, autora, prądu). 

Wymagania wykraczające (ocena celująca) 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, świadczącą o dużej 
erudycji, 

- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe, 

- stawiać hipotezy badawcze, 

- polemizować, szukając wciąż nowych argumentów. 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH (TEMATY OTWARTE) 

Ocenianie wypracowań typu maturalnego odbywa się zgodnie z kryteriami CKE. 

Inne prace pisemne: 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

- zrozumieć temat pracy, 
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-sformułować tezę/hipotezę, 

- znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 

- zachować trójdzielność kompozycyjną, 

- posiadać umiejętność wprowadzania do pracy cytatów z utworów, 

- napisać pracę językiem komunikatywnym, unikając błędów ortograficznych. 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien ponadto: 

- zaprezentować własną koncepcję rozwinięcia tematu, 

- podjąć próbę skomponowania pracy w sposób zamierzony i nieschematyczny, 

- zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

Na ocenę dobrą uczeń powinien ponadto: 

- w funkcji argumentacyjnej właściwie wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki, 

- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy tak, by jej tekst był spójny, 

- stosować urozmaiconą leksykę i składnię (różne typy zdań), 

- sięgać do różnych źródeł wiedzy, cytować badaczy literatury, 

- posiadać umiejętność sporządzania bibliografii, 

- zadbać o poprawność i jednorodność stylu. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien ponadto: 

- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym, 

- zadbać o klarowną koncepcję rozwinięcia problemu zasugerowanych przez temat, 

- umieścić w pracy własne przemyślane sądy wartościujące i uogólniające, umiejętnie skonfrontować je z 
sądami badaczy literatury; 

- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną; 

- posłużyć się żywym stylem i bogatą leksyką; 

Na ocenę celującą uczeń powinien ponadto: 

- w argumentacji wykorzystać materiał wykraczający poza treści programowe, 

- wykazać się oryginalnością ujęcia tematu, 

- umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym spojrzeniem, 

- posiadać umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 

OCENIANIE RECYTACJI 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pamięciowo tekst w ok. 60 – 70%, 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie, 

- dąży do poprawności intonacyjnej. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- poprawnie wygłasza tekst z pamięci (dopuszczalne 2-3 drobne pomyłki), 

- wyraźne i w odpowiednim tempie wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie, 
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- podejmuje próbę interpretacji głosowej, 

- właściwie intonuje i akcentuje, 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- bezbłędnie opanował pamięciowo tekst, 

- właściwie artykułuje, intonuje; 

- wyraźne wygłasza utwór, uwzględnia przestankowanie, 

- dąży do poprawnej interpretacji głosowej, zgodnej z charakterem utworu. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ponadto: 

- interpretuje głosowo utwór, uwzględniając jego specyfikę (np. temat, kompozycję, nastrój). 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który ponadto: 

- przedstawia oryginalną i spójną interpretację tekstu, 

- potrafi wzbudzić zainteresowanie słuchaczy. 

Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz konkursów polonistycznych o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim otrzymują roczna ocenę celującą z języka polskiego. 

ZASADY WSPÓŁPRACY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

1. Uczeń ma obowiązek poprawienia w ciągu dwóch tygodni oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. O formie 
(ustnej lub pisemnej) poprawy decyduje nauczyciel.  

2. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie piszą go w drugim terminie; osoby nieobecne na obu terminach piszą 
sprawdzian po powrocie do szkoły na lekcji wskazanej przez nauczyciela.  

3. Uczeń ma także obowiązek zaliczenia testu ze znajomości treści lektur. W razie nieobecności na teście uczeń 
powinien zaliczyć znajomość lektury w ciągu dwóch tygodni, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

4. Niezaliczenie jakiegokolwiek sprawdzianu lub lektury obowiązkowej może skutkować obniżeniem oceny 
półrocznej lub rocznej. 

5. Jeżeli uczeń nie był obecny na kartkówce z problematyki lektur, nauczyciel ma prawo zapytać go z tego 
materiału w ciągu tygodnia od terminu kartkówki. 

6. Nieodrabianie terminowe prac domowych skutkuje oceną niedostateczną. Nauczyciel może sprawdzić pracę 
domową w dowolnym terminie w ciągu półrocza. 

7. Jeśli uczeń z ważnego powodu nie mógł przygotować się do lekcji, może przynieść w dzienniczku 
usprawiedliwienie od rodziców, które zwalnia ucznia z odpowiedzi, niezapowiedzianej kartkówki oraz pracy 
domowej, ale nie ze sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki oraz zadanego z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem wypracowania. Nauczyciel odnotowuje to zgłoszenie w dzienniku. 

8. Uczeń ma prawo – bez ponoszenia konsekwencji - zgłosić dwukrotnie w półroczu brak pracy domowej. Musi 
jednak odrobić tę pracę na następną lekcję. 

9. Po każdej nieobecności należy uzupełnić notatki i prace domowe. Uczeń ma obowiązek dowiedzieć się o 
terminie sprawdzianu oraz zapowiedzianej kartkówki. 

10. Uczeń nieobecny przez minimum trzy dni otrzymuje taką samą liczbę dni na nadrobienie zaległości (ale nie 
więcej niż 5 dni roboczych). W tym czasie nie będzie odpytywany, ale ma obowiązek pisać zapowiedziane 
sprawdziany i kartkówki. 
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11. Oddanie do oceny pracy o wątpliwym autorstwie ucznia (splagiatowanej/niesamodzielnej) skutkuje 
ustaleniem oceny niedostatecznej, negatywną uwagą w dzienniku oraz natychmiastowym poinformowaniem 
rodziców o zaistniałej sytuacji. 

12. Uzyskiwanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w formie pisemnego 
i ustnego sprawdzianu materiału omówionego w ciągu roku. 

13. Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka polskiego 
regulują zapisy w statucie szkoły. 
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Język polski R 

Anna Syguła 
 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca 

Uczeń potrafi: 

- określić ramy chronologiczne i objaśnić znaczenie nazw omawianych epok, 

- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów przewidzianych w programie utworów, 

- wymienić podstawowe cechy najważniejszych dla danej epoki gatunków literackich, 

- wymienić cechy podstawowych wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki, 

- wymienić cechy prądów umysłowych i artystycznych omawianych epok, 

- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych, 

- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich, 

- scharakteryzować bohaterów literackich, 

- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób, 

- zrozumieć temat pracy pisemnej, sformułować tezę/hipotezę, znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 

- zachować trójdzielność kompozycyjną pracy pisemnej, 

- napisać pracę językiem komunikatywnym. 

Wymagania podstawowe – ocena dostateczna 

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć związanych z omawianymi tekstami literackimi, 

- objaśnić, odwołując się do tekstu, podstawowe cechy omawianych gatunków literackich, 

- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, 

- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 

- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów 
literackich, 

- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe i idee poszczególnych 
epok, odwołując się do omówionych utworów literackich, 

- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach, odwołując się do omówionych 
utworów literackich, 

- określić tematykę i problematykę omówionych utworów, 

- podjąć próbę skomponowania pracy pisemnej w sposób zamierzony i nieschematyczny, dbając  
o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. 

Wymagania rozszerzające – ocena dobra 

Uczeń potrafi: 

- wskazać związki literatury z historią, kulturą, sztuką i filozofią epoki, 

- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w omawianych epokach, 
odwołując się do utworów literackich, 
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- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się do utworów 
literackich, 

- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora utworu 
literackiego, 

- formułować wnioski, uogólnienia i argumenty,  

- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację psychologiczną i 
uwikłania w problemy moralne, społeczne, 

- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. 

- w pracy pisemnej wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki w funkcji argumentacyjnej, 

- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy pisemnej tak, by jej tekst był spójny, stosować urozmaiconą 
leksykę i składnię, zadbać o poprawność i jednorodność stylu. 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 

- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach, 

- swobodnie posługiwać się cytatami z omówionych tekstów literackich, 

- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na podstawie omawianych 
utworów, 

- wyjaśnić funkcje motywów i symboli kulturowych w utworach literackich, 

- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów, 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią 
historyczno- i teoretycznoliteracką oraz rozpoznając przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, alegoryczne, 
paraboliczne), 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki (w tym tekstu literackiego) ze wskazaniem funkcji 
środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki, 

- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną, 

- odwoływać się do opinii autorytetów dla obrony własnego stanowiska, 

- dokonać syntezy twórczości literackiej (epoki, autora, prądu), 

- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym w pracy pisemnej; zadbać o jasną koncepcję rozwinięcia 
problemów zasugerowanych przez temat; umieścić w pracy własne przemyślane sądy wartościujące i 
uogólniające, umiejętnie skonfrontować je z sądami badaczy literatury, 

- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną w pracy pisemnej; posłużyć się żywym stylem 
 i bogatą leksyką. 

Wymagania wykraczające – ocena celująca 

Uczeń potrafi: 

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, świadczącą o dużej 
erudycji, 

- formułować wnioski dojrzałe, wnikliwe, 

- stawiać hipotezy badawcze; polemizować, szukając wciąż nowych argumentów, 
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- w pracach pisemnych wykorzystywać materiał wykraczający poza treści programowe, wykazać się 
oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując 
je z własnym spojrzeniem, 

- posiadać umiejętność sporządzania dokładnych przypisów. 
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Matematyka P 

Agnieszka Kizior 

I. POZIOMY WYMAGAŃ 

Wymagania podstawowe  

Ogólna wiedza - obejmuje treści wynikające z podstawy programowej, niezbędne na dalszym etapie 
kształcenia, 

Rozumienie 

uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, przykłady, 

uczeń formułuje własnymi słowami poprawną definicję pojęcia lub twierdzenie 

Zastosowanie w sytuacjach prostych 

uczeń rozwiązuje standardowe zadania (przykłady). 

samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub dostatecznej. 

Wymagania ponadpodstawowe  

Rozumienie 

uczeń sprawnie operuje pojęciami i je stosuje, 

podaje przykłady i kontrprzykłady,  

Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych 

uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym zadania łączące wiadomości z kilku działów. 

 samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania, 

rozwiązuje zadania o wyższym stopnia trudności, 

 analizuje i udoskonala swoje rozwiązania, 

poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania. 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów na szczeblu 
regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym 

Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego zakresu wymagań 
programowych skutkuje ustaleniem oceny dobrej, bardzo dobrej lub celującej. 

II. NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

Praca klasowa 

 Praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału 

 Praca klasowa zapowiadana jest z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. 

Kartkówka 

Praca samodzielna ucznia na lekcji obejmująca najczęściej zadanie domowe oraz wiadomości i umiejętności z 
co najwyżej trzech ostatnich lekcji 

Odpowiedź ustna ucznia 

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi obejmującej co najwyżej trzy 
ostatnie lekcje ze szczególnym uwzględnieniem zadania domowego. 



62 
 

Praca domowa ucznia 

Sprawdzenie pracy wykonanej samodzielnie przez ucznia w domu polegające na rozwiązaniu zadań podanych 
przez nauczyciela  

ilościowe, 

jakościowe, 

Zeszyt ucznia 

Ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych. 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia. 

Prace pisemne 

Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, 

Ściąganie na pracy klasowej skutkuje ustaleniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest zobowiązany napisać 
ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania i 
omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem - jeden dla wszystkich uczniów) Ponadto 
uczeń może poprawić dowolną ocenę z pracy klasowej (również w ciągu 2 tygodni od oddania i omówienia 
pracy klasowej). W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w 
terminie wybranym przez nauczyciela. W ocenie postępów ucznia uwzględniona jest wówczas ocena z 
poprawy. Oceny z kartkówek są informacją o bieżących umiejętnościach, zatem nie podlegają poprawie, zaś w 
ocenie, w jakim stopniu uczeń opanował niezbędne umiejętności, brany jest pod uwagę postęp. 

Umiejętnościom sprawdzanym podczas prac pisemnych nauczyciel przydziela punkty w zgodzie z niezbędnymi 
wymaganiami do ustalenia poszczególnych ocen. Na podstawie zebranych punktów ustala się ocenę z pracy 
pisemnej. Nauczyciel posługuje się następującą skalą przeliczając punkty zdobyte przez ucznia w pracy 
pisemnej na oceny: 100%-96% oraz rozwiązanie zadania zawierającego wymagania wykraczające celujący 

100% - 96% bardzo dobry; 95% - 92% -bardzo dobry; 91% -86% +dobry; 85% - 79% dobry;  

78% - 72% -dobry; 71% - 65% +dostateczny; 64% - 57% dostateczny; 56% -51% -dostateczny 

50% - 40% dopuszczający 

f. Nauczyciel może ustalić inną skalę dostosowując   ją do indywidualnych potrzeb klasy. 

2. Odpowiedź ustna ucznia 

Ocena zależy od: 

Poziomu wymagań edukacyjnych, 

Zawartości rzeczowej odpowiedzi, 

Poprawności stosowania języka matematycznego, 

Sposobu prezentacji (umiejętności formułowania myśli), 

Argumentacji – wyrażania sądów, uzasadniania, 

3. Praca domowa ucznia 

Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od: 

Sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie), 

Jakości rozwiązania, 
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Uczniowi, który nie rozwiązał zadania domowego lub nie ma niezbędnych obliczeń i nie przedstawił prób 
rozwiązania ustala się ocenę cząstkową niedostateczną,   

Uczeń, który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 
innego nauczyciela w dzienniczku ucznia, zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji. W usprawiedliwieniu 
należy podać powód braku pracy domowej i datę. Usprawiedliwień telefonicznych     

i elektronicznych oraz napisanych po czasie nie uwzględnia się. 

Inne formy oceniania: 

Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki: 

 awans do II etapu pozaszkolnych konkursów i zawodów matematycznych – ocena cząstkowa celująca   

 uzyskanie wyniku bardzo dobrego lub wyróżnienia w Konkursie Matematycznym „Kangur” – ocena cząstkowa 
celująca 

 Przedstawienie i omówienie poprawnych rozwiązań niektórych zadań z Olimpiady Matematycznej lub innego 
konkursu o zasięgu ogólnopolskim – ocena cząstkowa celująca  

Wszystkie kwestie nieujęte w powyższych wymaganiach rozstrzyga nauczyciel 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W odniesieniu do Paragrafu 68.18 Statutu w sprawie trybu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej 
ustala się, że spełnieniu warunków określonych w wyżej wymienionym paragrafie i pozytywnej odpowiedzi 
komisji uczeń będzie pisał roczny sprawdzian wiadomości.  

 
 

Maria Panz 
I. POZIOMY WYMAGAŃ 

1. Wymagania podstawowe  

a. Ogólna wiedza - obejmuje treści zawarte w podstawie programowej, przypisane do etapu 
edukacyjnego oraz w bieżącym roku dla klasy 4 LO , niezbędne na dalszym etapie kształcenia. 

b. Rozumienie 

 uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, własności, przykłady 

 uczeń formułuje własnymi słowami poprawną matematycznie definicję pojęcia lub twierdzenie. 
c. Zastosowanie w sytuacjach prostych 

 uczeń rozwiązuje standardowe zadania według sposobu poznanego na lekcji 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności. 

Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub dostatecznej. 

Ocenę niedostateczną ustala się uczniowi, który nie spełnił wymagań podstawowych na ocenę 
dopuszczającą. Oznacza to, że nie opanował wiadomości i umiejętności ( w tym z pomocą nauczyciela), które 
umożliwiają dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych 
podczas lekcji i wykonać prostych zadań dotyczących sytuacji z życia codziennego. 

2. Wymagania ponadpodstawowe  

a. Rozumienie 

 uczeń sprawnie operuje pojęciami i wie, jak  możne je zastosować w rozwiązywaniu zadania, 

 podaje przykłady i kontrprzykłady, przedstawia w inny sposób dane pojęcie 
b. Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych 

 uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym zadania łączące wiadomości z kilku działów. 

  samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania, 
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 rozwiązuje zadania trudne, nietypowe lub złożone 

  analizuje i udoskonala swoje rozwiązania, 

 poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania. 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów na szczeblu 
regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym 

Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego zakresu wymagań 
programowych skutkuje ustaleniem  oceny dobrej,  bardzo dobrej lub celującej. 

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z § 2 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … . 

II. NARZĘDZIA I SPOSOBY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1. Praca klasowa 
- Praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału 
- Praca klasowa zapowiadana jest z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Kartkówka 
-Praca samodzielna ucznia na lekcji obejmująca najczęściej zadanie domowe oraz wiadomości                  i 
umiejętności z co najwyżej trzech ostatnich tematów lekcji. 

3. Odpowiedź ustna ucznia 
- Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi obejmującej co najwyżej trzy 
ostatnie tematy lekcyjne ze szczególnym uwzględnieniem zadania domowego.  

4. Praca domowa ucznia 
- Sprawdzenie pracy wykonanej samodzielnie przez ucznia w domu, polegającej na rozwiązaniu zadań 
podanych przez nauczyciela, może być: 

-- ilościowe – sprawdzanie w zeszycie czy są zapisane rozwiązania wszystkich zadań bez oceny 
poprawności rozwiązania 
-- jakościowe – sprawdzenie poprawności poprzez rozwiązanie zadnia na tablicy, poprzez 
przeczytanie rozwiązania lub omówienie kolejnych kroków rozwiązania i podanie wyników 
liczbowych; poprzez sprawdzenie w zeszycie ucznia podczas lekcji. 

5. Zeszyt ucznia 
  Ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych. 

 Uczeń jest zobowiązany do notowania wszystkiego co jest zapisane na tablicy podczas lekcji! 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

§ 12. Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania z dnia 22.02.2019 r. 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co 
uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

1. Prace pisemne 
a. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym wspólnie                          

z nauczycielem, niezwłocznie po powrocie do szkoły. Nieobecność odnotowuje się w dzienniku 
elektronicznym symbolem 0 w miejscu oceny tej pracy. 

b. Ściąganie na pracy klasowej skutkuje ustaleniem oceny nagannej zachowania, a uczeń jest zobowiązany 
napisać ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

c. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania            
i omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem) . Ponadto uczeń może poprawić 
dowolną ocenę z pracy klasowej. W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni,  
pisze tę pracę w terminie wybranym przez nauczyciela. W ocenie postępów ucznia uwzględniona jest 
ocena z poprawy. Oceny z kartkówek mogą być poprawione za zgodą nauczyciela. 
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d.  Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania z pracy klasowej na ocenę bardzo dobrą i bezbłędnie rozwiąże 
dodatkowe specjalne zadanie może otrzymać ocenę celującą.  

e.     Nauczyciel wskazuje zadania na poziomie podstawowym  i  ponadpodstawowym w pracach pisemnych 
oraz   podczas odpytywania. 
f.    Nauczyciel przekazuje uczniowi  informację o tym, co już dobrze umie i co  powinien zrobić aby uzupełnić 
braki lub pokonać trudności z zapisywaniem rozwiązań podczas prac pisemnych. 
2. Odpowiedź ustna  ucznia 
Ocena zależy od : 

- Poziomu spełnienia wymagań  edukacyjnych ( podstawowe lub ponadpodstawowe) 
- Poprawności wykonywania obliczeń arytmetycznych 
- Poprawności stosowania języka matematycznego( znajomość wprowadzonych pojęć matematycznych) 
- Sposobu prezentacji (umiejętności formułowania myśli , argumentacji , wyrażania sądów, uzasadniania) 

3. Praca domowa ucznia 
a. Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od : 

- Sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie ), 
- Poprawności zapisu rozwiązania, 

b. Uczniowi, który nie rozwiązał zadania domowego lub nie ma niezbędnych obliczeń i nie przedstawił prób 
rozwiązania wpisuje się w dzienniku „brak zadania” (sam wynik liczbowy nie jest rozwiązaniem!),   

c. Uczeń, który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców (prawnych opiekunów) 
w dzienniczku ucznia lub przez innego nauczyciela, zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji. W 
usprawiedliwieniu należy podać datę. Usprawiedliwień telefonicznych oraz napisanych po czasie nie 
uwzględnia się. 

d.  Inne formy oceniania: 
Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki : 

-  awans do II etapu pozaszkolnych konkursów i zawodów matematycznych – ocena  cząstkowa celujący   
-  uzyskanie wyniku bardzo dobrego lub wyróżnienia  w Konkursie Matematycznym „Kangur” – ocena 
cząstkowa celujący, uzyskanie tytułu laureata w Olimpusie Matematycznym- ocena cząstkowa celujący. 
- Przedstawienie i omówienie poprawnych rozwiązań niektórych zadań z Konkursu Matematycznego lub 
zadania o wysokim stopniu trudności   –  ocena cząstkowa celująca  
- Wszystkie kwestie nieujęte w powyższych wymaganiach rozstrzyga nauczyciel. 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W odniesieniu do  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Statucie szkoły, w sprawie trybu uzyskania 
wyższej niż przewidywana oceny rocznej  ustala się, że po spełnieniu wymienionych w nim warunków uczeń 
może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej.  

Warunki:   
 1) w ciągu roku szkolnego nie unikał sprawdzianów pisemnych, 
 2) korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 
 3) uzyskiwał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, a  
                  liczba tych ocen (lub wyższych) stanowi co najmniej połowę wszystkich ocen, 
  4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych.  

 

W ciągu dwóch dni od daty ustalenia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice 
mogą zwrócić się do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne z wnioskiem o ustalenie oceny 
wyższej niż przewidywana. 

Dodatkowe sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych ucznia przeprowadza się w formie określonej przez 
nauczyciela, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku.  
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Matematyka R 

Anna Lembas, Dorota Worotniak 

I. POZIOMY WYMAGAŃ 

Wymagania podstawowe  

Ogólna wiedza - obejmuje treści wynikające z podstawy programowej, niezbędne na dalszym etapie 
kształcenia, 

Rozumienie 

uczeń intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, podaje wzory, przykłady, 

uczeń formułuje własnymi słowami poprawną definicję pojęcia lub twierdzenie 

Zastosowanie w sytuacjach prostych 

uczeń rozwiązuje standardowe zadania (przykłady). 

samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

Spełnienie wymagań podstawowych skutkuje ustaleniem oceny dopuszczającej lub dostatecznej. 

Wymagania ponadpodstawowe  

Rozumienie 

uczeń sprawnie operuje pojęciami i je stosuje, 

podaje przykłady i kontrprzykłady,  

Zastosowanie w sytuacjach prostych i problemowych 

uczeń rozwiązuje typowe zadania, w tym zadania łączące wiadomości z kilku działów. 

 samodzielnie rozwiązuje zadania, opisując i uzasadniając przyjęty plan rozwiązania, 

rozwiązuje zadania o wyższym stopnia trudności, 

 analizuje i udoskonala swoje rozwiązania, 

poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania. 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, klasyfikując się do finałów na szczeblu 
regionalnym /wojewódzkim albo okręgowym/ krajowym 

Spełnienie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a więc łącznie pełnego zakresu wymagań 
programowych skutkuje ustaleniem oceny dobrej, bardzo dobrej lub celującej. 

II. NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

Praca klasowa 

 Praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca pewną partię materiału 

 Praca klasowa zapowiadana jest z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. 

Kartkówka 

Praca samodzielna ucznia na lekcji obejmująca najczęściej zadanie domowe oraz wiadomości i umiejętności z 
co najwyżej trzech ostatnich lekcji 

Odpowiedź ustna ucznia 

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi obejmującej co najwyżej trzy 
ostatnie lekcje ze szczególnym uwzględnieniem zadania domowego. 
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Praca domowa ucznia 

Sprawdzenie pracy wykonanej samodzielnie przez ucznia w domu polegające na rozwiązaniu zadań podanych 
przez nauczyciela  

ilościowe, 

jakościowe, 

Zeszyt ucznia 

Ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych. 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia. 

Prace pisemne 

Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, 

Ściąganie na pracy klasowej skutkuje ustaleniem oceny niedostatecznej, a uczeń jest zobowiązany napisać 
ponownie pracę klasową w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania i 
omówienia pracy (termin ten jest ustalany wspólnie z nauczycielem - jeden dla wszystkich uczniów) Ponadto 
uczeń może poprawić dowolną ocenę z pracy klasowej (również w ciągu 2 tygodni od oddania i omówienia 
pracy klasowej). W przypadku, gdy uczeń nie poprawi oceny w ciągu dwóch tygodni, to pisze tę pracę w 
terminie wybranym przez nauczyciela. W ocenie postępów ucznia uwzględniona jest wówczas ocena z 
poprawy. Oceny z kartkówek są informacją o bieżących umiejętnościach, zatem nie podlegają poprawie, zaś w 
ocenie, w jakim stopniu uczeń opanował niezbędne umiejętności, brany jest pod uwagę postęp. 

Umiejętnościom sprawdzanym podczas prac pisemnych nauczyciel przydziela punkty w zgodzie z niezbędnymi 
wymaganiami do ustalenia poszczególnych ocen. Na podstawie zebranych punktów ustala się ocenę z pracy 
pisemnej. Nauczyciel posługuje się następującą skalą przeliczając punkty zdobyte przez ucznia w pracy 
pisemnej na oceny: 100%-96% oraz rozwiązanie zadania zawierającego wymagania wykraczające celujący 

100% - 96% bardzo dobry; 95% - 92% -bardzo dobry; 91% -86% +dobry; 85% - 79% dobry;  

78% - 72% -dobry; 71% - 65% +dostateczny; 64% - 57% dostateczny; 56% -51% -dostateczny 

50% - 40% dopuszczający 

f. Nauczyciel może ustalić inną skalę dostosowując   ją do indywidualnych potrzeb klasy. 

2. Odpowiedź ustna ucznia 

Ocena zależy od: 

Poziomu wymagań edukacyjnych, 

Zawartości rzeczowej odpowiedzi, 

Poprawności stosowania języka matematycznego, 

Sposobu prezentacji (umiejętności formułowania myśli), 

Argumentacji – wyrażania sądów, uzasadniania, 

3. Praca domowa ucznia 

Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od: 

Sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie), 

Jakości rozwiązania, 
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Uczniowi, który nie rozwiązał zadania domowego lub nie ma niezbędnych obliczeń i nie przedstawił prób 
rozwiązania ustala się ocenę cząstkową niedostateczną,   

Uczeń, który nie ma pracy domowej z przyczyn usprawiedliwionych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 
innego nauczyciela w dzienniczku ucznia, zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji. W usprawiedliwieniu 
należy podać powód braku pracy domowej i datę. Usprawiedliwień telefonicznych     

i elektronicznych oraz napisanych po czasie nie uwzględnia się. 

Inne formy oceniania: 

Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki: 

 awans do II etapu pozaszkolnych konkursów i zawodów matematycznych – ocena cząstkowa celująca   

 uzyskanie wyniku bardzo dobrego lub wyróżnienia w Konkursie Matematycznym „Kangur” – ocena cząstkowa 
celująca 

 Przedstawienie i omówienie poprawnych rozwiązań niektórych zadań z Olimpiady Matematycznej lub innego 
konkursu o zasięgu ogólnopolskim – ocena cząstkowa celująca  

Wszystkie kwestie nieujęte w powyższych wymaganiach rozstrzyga nauczyciel 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W odniesieniu do Paragrafu 68.18 Statutu w sprawie trybu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej 
ustala się, że spełnieniu warunków określonych w wyżej wymienionym paragrafie i pozytywnej odpowiedzi 
komisji uczeń będzie pisał roczny sprawdzian wiadomości.  
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Religia 

o. Rafał Waluch 

Cele 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

2. Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia. 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego. 

4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 
specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić do samokontroli, 
samooceny i samokształcenia. 

6. Kształtowanie postawy świadomych wyborów w odwołaniu do nauczania Kościoła. 

7. Na podstawie Familiaris consortio ukazanie roli miłości, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku 
w rodzinie. 

8. Ukazanie Kościoła jako wspólnoty ludzi ochrzczonych wzajemnie za siebie odpowiedzialnych. 

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie III liceum  

Formy ustne 

 odpowiedzi ustne, 

 opowiadania odtwórcze i twórcze, 

 prezentacja (referat, prezentacja multimedialna). 

Formy pisemne 

 zadania domowe, 

 wypracowania (opowiadanie, charakterystyka, list, zaproszenie, telegram), 

 ćwiczenia wykonane podczas lekcji. 

Formy praktyczne 

 realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia), 

 podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej, 

 pomoce dydaktyczne, 

 rozwijanie postawy religijnej (np. udział w przedstawieniach szkolnych o charakterze religijnym, 
konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości o literaturę religijną, korzystanie ze stron 
internetowych o tematyce religijnej), 

 aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole. 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 

 poprawić ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od otrzymania wyników. 

DODATKOWO UCZEŃ MOŻE: 

 za prace typu: projekty, albumy, prezentacje multimedialne uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do 
celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem), 

 za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymać ocenę celującą, 
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 za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc lub wyróżnień w konkursach 
przedmiotowych z religii (np. Konkurs Biblijny, Olimpiada Teologii Katolickiej) na etapie dekanalnym, 
diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymać ocenę celującą śródroczną lub roczną. 

KATECHETA MA OBOWIĄZEK: 

 sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, w razie potrzeby z wynikami zapoznać rodziców w czasie 
konsultacji lub dni otwartych szkoły, 

 udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych i postępów ucznia. 

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy tym rodzaj 
dysfunkcji: 

 w przypadku dysortografii: 

 błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej. 

 w przypadku dysgrafii: 

 nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym, 

 uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej 
odczytaniem, 

 uczeń z głęboką dysgrafią może zaliczyć pracę w formie odpowiedzi ustnej. 

 W przypadku dysleksji: 

 uczeń jest zachęcany do czytania krótkich tekstów, 

 uczniowi należy odpowiednio wydłużyć czas pracy, 

 uczniowi należy ograniczyć ilość ćwiczeń wykonywanych w czasie zajęć. 

Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i końcowo rocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach 
ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCENIANIA: 

Podstawowe 

Na ocenę celującą uczeń:  

– W terminie przygotowuje pracę semestralną i  odrabia zadania domowe. 

– Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.  

– Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami 
wykraczającymi poza program religii.  

– Uczestniczy w konkursach religijnych. 

– Samodzielnie poszerza zdobytą na lekcjach wiedzę o przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek 
religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 

– Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– W terminie przygotowuje pracę semestralną i odrabia zadania domowe.  

– Prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco. 

– Jest odpowiedzialny i samodzielny. 

– W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać 
całościowej oceny poruszanego zagadnienia. 
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– Odznacza się dużą aktywnością na katechezie. 

– Umie współpracować w grupie. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

– Przygotowuje pracę semestralną i odrabia zadania domowe. 

– Samodzielnie udziela odpowiedzi (nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia). 

– Angażuje się w daną jednostkę lekcyjną. 

– Opanował materiał programowy z religii. 

– Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywnym na lekcji. 

– Stara się dobrze współpracować w grupie. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– Przychodzi przygotowany do zajęć. 

– Po terminie oddaje prace semestralną. 

– Opanował łatwe, niezbędne wiadomości, umiejętności.  

– Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela. 

– Stara się angażować w pracę grupy. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

– Opanował konieczne pojęcia religijne. 

– Po terminie oddaje pracę semstralną. 

– Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. 

– Prezentuje minimalny poziom postawy i umiejętności. 

– Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy. 

– Czasem angażuje się w pracę grupy. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

– Nie oddał pracy semestralnej. 

– Nie opanował minimum programowego. 

– Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny. 

Poprawa oceny 

– W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej 
poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.  

– W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do 
jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

– W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny rocznej istnieje możliwość odwołania się zgodnie 
z procedurami przewidzianymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 

– Poznanie Jezusa Chrystusa i Jego nauki.  

– Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania katechezy na poszczególnych 
poziomach zgodnie z systemem oceniania. 
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– Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych. 

– Znajomość omawianych symboli wiary. 

– Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego. 

– Aktywne uczestnictwo w Eucharystii. 

– Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów modlitwy. 

– Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim. 

– Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania. 

– Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: parafialnej, rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej, szkolnej. 

– Zaangażowanie w różne formy apostolstwa. 

– Umiejętność wyrażania własnych opinii. 

– Postawa akceptacji i tolerancji. 
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WOS R 

Rafał Stopa 
Wymagania podstawowe 

Stopień dopuszczający (2) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych na lekcjach oraz 
wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć faktów. Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne 
błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje się własną inicjatywą. Uaktywnia 
się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 

Stopień dostateczny (3) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonać typowe 
zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie popełnia zbyt często błędów 
składniowych ani językowych. Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam zgłasza się do odpowiedzi. 

Wymagania ponadpodstawowe 

Stopień dobry (4) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania złożone. Potrafi 
kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia. Z zaangażowaniem pracuje w 
grupie i zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza się do odpowiedzi. 

Stopień bardzo dobry (5) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także prezentuje wątki poboczne 
omówionych tematów - opanował, więc pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w danej klasie. 
Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie. 
Posługuje się bogatym i poprawnym językiem, słowa artykułuje w sposób wyraźny. Dba o styl wystąpienia. 
Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca inne osoby do aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość efektów 
pracy drużyny. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcany przez nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu 
klasy. 

Wymagania wykraczające 

Stopień celujący (6) 

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto dysponuje wiedzą 
wykraczającą poza treści obowiązkowe. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. w 
olimpiadach przedmiotowych, konkursach). Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i 
prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym koleżankom i kolegom w nauce. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (źródła oceny): 

o Odpowiedzi ustne – z 3 ostatnich tematów lekcji 
o Kartkówki  - z 3 ostatnich tematów lekcji 

o Ćwiczenia z analizy źródeł statystycznych 

o Ćwiczenia z analizy tekstów 

o Sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące szerszy zakres tematyczny treści. 
Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza go lekcja 
powtórzeniowa 

Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana: 

Uczeń musi spełniać następujące wymagania by starać się przystąpić do egzaminu w celu podwyższenia oceny 
na wyższą niż przewidywana: 



74 
 

1. zaliczyć wszystkie zaległości wskazane przez prowadzącego zajęcia 

2.  posiadać większość ocen cząstkowych na poziomie wnioskowanej oceny 
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Wychowanie fizyczne 

Agnieszka Krynicka-Ślusarek, Łukasz Dąbroś, Magdalena Księżna-Michalska 
Dla wszystkich uczniów stosowane są te same kryteria oceniania z uwzględnieniem indywidualnych 
predyspozycji i możliwości ucznia. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (źródła oceny): 

-testy sprawnościowe 
-odpowiedzi ustne 
-odpowiedzi pisemne 
-sprawdziany umiejętności 
-referat/prezentacja 

ZASADY OCENIANIA 

 Ocena jest wypadkowa czterech składowych: 

-chęci, tzn. wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań; 

-postępu, czyli poziomu ostatecznych zmian, w stosunku do diagnozy początkowej zgodnie z indywidualnymi 
możliwościami i predyspozycjam; 

-postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, nauczyciela, zaangażowania w przebieg zajęć; 

-rezultatu, czyli informacji o osiągniętych wynikach, dokładności wykonywania zadań, poziomu zdobytej 
wiedzy. 

Skala ocen:  

1- Niedostateczny 

2- Dopuszczający 

3- Dostateczny 

4- Dobry 

5- Bardzo dobry 

6- Celujący 

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, 
umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie, czynnie uczestniczy 
w pozaszkolnych zajęciach sportowych rekreacyjnych lub szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w 
zawodach sportowych. Robi postępy w samo usprawnianiu i/lub utrzymuje swoją sprawność na bardzo 
wysokim poziomie. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania danej klasy. Bardzo starannie i 
sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. 
Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga postępy w osobistym usprawnianiu.   

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków. Opanował umiejętności i 
wiadomości na poziomie podstawowym. Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i 
zaangażowanie w przebiegu lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Sprawność fizyczną i motoryczną 
utrzymuje na poziomie zbliżonym do wcześniejszych wyników. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował podstawowy materiał programowy na przeciętnym 
poziomie ze znacznymi lukami, mimo że jego warunki psychofizyczne wskazują na większe możliwości w tym 
zakresie. Nie bierze aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych, przejawia braki w zakresie 
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wychowania społecznego, a jego umiejętności i zaangażowanie są poniżej jego sprawności fizycznej. Jest często 
nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym 
i ma poważne luki wynikające z jego braku zaangażowania, nie jest pilny i wykazuje brak chęci w usprawnianiu, 
poprawie własnych umiejętności, przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny 
stosunek do ćwiczeń. 

Uczeń, którego nieobecność na zajęciach wynosi więcej niż 50 % zajęć jest nieklasyfikowany. 

Zasady dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie 
Oceniania. 

Zaangażowanie - czynny, radosny udział w lekcji.  

Zwolnienie z czynnego udziału w lekcji musi być pisemnie usprawiedliwione w dzienniczku przez rodzica, 
opiekuna lub lekarza. 

Zwolnienie ucznia, wiążące się z opuszczeniem terenu szkoły jest możliwe wyłącznie po pisemnej prośbie 
rodzica lub prawnego opiekuna. Osoba zwalniająca bierze w tym czasie pełną odpowiedzialność za dziecko, co 
musi być odnotowane w dzienniczku. 

Całoroczne lub śródroczne zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego muszą być dostarczone do Siostry 
Dyrektor. 

Z poszczególnych sprawdzianów zwolnione mogą być osoby posiadające przeciwwskazania do wykonywania 
określonych ćwiczeń (potwierdzone przez lekarza lub higienistkę szkolną). 

Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie(nieobecność, złe samopoczucie) zobowiązany jest do 
uzupełnienia go w ciągu 2 tygodni lub  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Uczeń, który przystąpił do sprawdzianu otrzymuje co najmniej ocenę dopuszczającą (chyba, że odmówi 
wykonania zadania – otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną). 

„Losówka”.Każdy uczeń, bez żadnych konsekwencji ,ma prawo 1 raz w roku szkolnym być nieprzygotowany do 
zajęć(brak odpowiedniego stroju lub obuwia, złe samopoczucie lub inne powody nieprzygotowania).Każde 
następne nieprzygotowanie bez usprawiedliwienia to ocena niedostateczna. 

ZASADY EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

Zasady dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie 
Oceniania. 

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego 
obowiązują na podstawie Statutu Szkoły w formie sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu treści 
programowych realizowanych w trakcie całego r oku szkolnego. 

 


